1902.

No. 40

Vijftigste Jaargang. (Vierde Kwartaal.)

ZUIN

DE BA

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland."
(Ven

voordeel** van de The^logiftehe School te Kampen.)

ÏJasg. I : 4, fs het üaar ulieüeu toel be cijü/ Dat gi)taoont
in uure gctuciföe f)ut;en, en saï trit ï)ui| tooegt
sgn ?

Vriidao 21 November 1902,

3 ORL II : la, -iMaast OP &<I$UM

Dit blad verschijnt des Vrijdags
Prijs per 3 maanden, fr
per post
1.50.
Voor O o s t - F r i e s l a n d en A m e r i k a /" 175. Voor Z.
A f r i k a f 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 12' / 2 ct. Advertentiën van
1—10 reg9ls f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal.

U I T G E V E R :

Bestellingen v r a c h t v r i j te adresseeren aan den
Advertentiën en
UITGEVER G. PH. ZALSMAS te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan „HE REn»R.TT7F. van T)E BAZTJIN te KAMPEN.
I Q I . OIUU^CU
, 1 ,1
««
UJclrmi
tor
rpnpnsie
wiiuicilldUUDUiJC
-LtUliUlHUeU,
lULCiCiiOeU
Cll

f

G. PH. ZALSNIAN,
kampen.

aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
De Handelingen der Buitengewone Vergaderingen
van de Curatoren der Theologische School, gehouden
ö—7, en 30—31 October j.1., zijn Maandag alle
aan de Kerkeraden enz. verzonden.
Die ze niet mocht ontvangen hebben, gelieve zich
te wenden tot den drukker J. H. Kok te Kampen.

Classis 's-Gravenhage.
In de vergadering der Kerken van de Classis
's-Gravenhage op 11 Nov 1902 is de volgende
motie aangenomen, welke ter keunis is gebracht van
alle Classes in Nederland :
De Geref. Kerken in de Classis 's-Gravenhage op
11 Nov. 1902 te zamengekomen en handelende van
de zaak der opleiding tot den dienst des Woords,
oordeelendc, dat het voorstel-Bavinck c. s. eene
gewenschle oplossing van het hangende vraagstuk aan
de hand deed;
spreken den wensch uit, dat eene vervroegde
Synode worde samengeroepen om te beproeven of
alsnog tot uitvoering van dat aangenomen voorstel
kan worden overgegaan ;
zijn van oordeel dat intusschen geen nieuwe
benoemingen tot Hoogleeraar aan de Tlieol. School
behooren te geschieden ; zoo onverhoopt die uitvoering
onmogelijk mocht blijken, neme die Synode maatre
gelen, waardoor zooveel mogelijk bevorderd wordt,
dat de Theol. School en de Theol. Faculteit der V. U.
in bet werk der opleiding tot den dienst des Woords
naast en niet tegenover elkander optreden en
besluiten deze motie te brengen ter kennis der
andere Classesiu ons vaderland met verzoek om adhaesie.
Namens de Classis,
J. G. KUNST, Aciuarius.

Classis Enkhuizen.
De Classis lonkhuizen, zich neerleggende bij den
uitslag der laatstgehouden Gener. Synode in zake de
Opleiding, zonder daarbij in beoordeeling te treden,
spreekt uit, dat het eisch der omstandigheden is om
de Theol. Faculteit der Vrije Univ. in nanwer ver
bintenis te brengen met de Kerken, eti daardoor het
verband zoo worde gewijzigd, als noodzakelijk is met
het oog op het recht en de vrijheid der Kerken, en
dringt tevens aan op eene deugdelijke en eervolle
oplossing van de kwestie in zake de Theol. School.
Deze motie is met 9 stemmen vóór en 3 tegen
aangenomen.
Namens de Classis voorn.,
.1. VAN ANKEN, ücriba.
Urk, 12—11—1902.
4an de Kerkeraden der Geref. Kerken in Zeeland
De Classe Tholen heeft m hare vergadering van
12 Nov. 19u2 liet volgende voorstel aangenomen :
De Classe, met leedwezen gezien hebbende, dat de
Generale byuode de Kerken niet in de gelegenheid
heeft gesteld, om eeu oordeel uit te spreken over het
voorstel der vier Professoren, spreekt als haar wensch
uit:
le dat de benoemde Hoogleeraren aan de Theol.
School in zake hunne benoeming vooralsnog geen
beslissing nemen en
2e de Kerken nog in de gelegenheid worden ge •
steld om uit te spreken, of zij ook tot de uitvoering
van het voorstel der vier Professoren wenschen over
le gaan.
De Classe Tho en zou, zoo ook andere Classen in
Zeeland, (gelijk Axel reeds deed) dit wilden, gaarne
medewerken, om in onze Provincie een uitspraak in
dezen uit te lokken.
Namens de Classe voornoemd,
W. T. VAN DIJK, Praeses.
A. H. VAN DER Kooi, Scriba.
Bergen op Zoom, 12 Nov. 1902.
I

Classis Koevorden.
l)e Geref. Kk. der Classis Koevorden, vergaderd te
mst"
~
^ Nov. 1902, hebben met 11 tegen 7
stemmen aangenomen de volgende motie, voorgesteld
door de Kerk van Nieuw-Amsterdam :
„De erga ering betuigt hare instemming met het
g e e n de minderheid op de Arnhemsche Synode heelt
gedaan, en sluit zich aan aan de „Motiveering", nu
door de minderheid aan de kerkeraden van de Geref.
K. i n Ned. toegezonden" ;

INGEZONDEN STUKKEN.
Onder de zonderlinge verschijnselen,
Waarop Prof. Noordtzij de vorige week
de aandacht vestigde, rangschikte hij ook
het voornemen van den Hoofdredacteur
der Bazuin, om in den eersten tijd en
jn den tegenwoordigen stand van zaken

en hebben verworpen met 13 tegen 5 stemmen de
volgende motie, uitgegaan van de Kerk van NieuvvDordreclit:
w De vergadering betuigt hare instemming met het
ter Synode aangenomen voorstel-Bavinck-Rutgers,
betreurt de verwarring die in de Kerken ontstaan is
na het genomen besluit om dit voorstel niet uit te
voeren, en spreekt de wenschelijkheid uit, dat eëü
vervroegde Synode alsnog besluite tot eenheid van
opleiding te komen in den weg van het voorstel
BawRutg. bovengenoemd.
Namens de Clatsis,
G. J. D. AALDERS, Praeses.
H. N. BOUKEMA, Scriba.

PLAATSELIJKE KEKKEN.
KIELWINDEWEER. Door den Kerkeraad der Ger Kerk
alhier is het volgende drietal opgemaakt: Ds. Jansen van
's-Gravenmoer, Ds. Kerssies van Bieselingen en Candidaat Oosterheert van Appingedam.
Namens den Kerkeraad,
E. DKIJFHOLT, Scriba.
SCHOONHOVEN, 13 Nov. 1902. De kerkeraad der Geref
Kerk te Schoonhoven B maakt bekend, dat het volgend drietal
predikanten is geformeerd : J. H. Douner Jr. te Nieuwdorp,
P. A. E. Sillevis Smitt te Rotterdam en J. E. Vonkenberg te
Barendrecht.
Namens den Kerkeraad B,
J. VAN GFCLDEREN.
AXEL, 16 Nov. 1902.
Heden na de godsdienstoerening
maakte ouze algemeen geachte Leeraar Ds K. J. Kapteijn de
Gemeente bekend, een roeping ontvangen te hebben van de
Ger. Kerk te Giesendam A. Het is de wenseh en bede van
Kerkeraad en Gemeente, dat ZEerw. ons nog niet verlate, maar
zijn gezagenden arbeid onder ons nog moge voortzetten.
De Kerkeraad der Ger. Kerk A.
P. S. Voortaan zullen alle berichten van dezen aard, enke
als bericht worden opgezonden.
STEEN WIJK A, 16 Nov 1902. Gode alleen de eer. Dat
was ook de grondtoon en inhoud van de treffende predikatie
en toespraak van onzen zeer geachten Leeraar l)s W Wolsink,
alhier uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking van zijn
25-jarige Evangeliebediening. Naar aanleiding van 2Cor. 4 : 7
stelde ZEerw. de voortreffelijkheid der bediening van het
Evangelie der genade in het licht, waartoe ook de gering
heid van den bedienaar dts Woords, die den Evangelieschat dra°gt gelijk als in een nederig en broos aarden vat,
moet bijdragen tot de meerdere heerlijkheid der kracht Gods
boven het schepsel. Met dauk aan den lleere werd daarna in
gedachtenis gebracht de arbeid, op 11 Nov. vóór 25 jaren be
gonnen in de kerk van Langeslag, voortgezet in de kerken van
Hailiugen, iSt. Anna Parochie en laatstelijk alhier, welken arbeid
de Heere in Zijne goedhei.l genadiglijk ruimschoots met Zijn
zegen heelt willen bekronen. In hartelijke bewoordingen sprak
onze oudste ouderling en tevens oudste lid der Gemeente br
Ketel onzen Leeraar toe, die de aanwezigen verzucht staande
te zingen Ps. 134 : 3. Nadat ook. nog ouderling br. de Bruin
eenige woorden van waardeering had gesproken, was deze plech
tigheid hiermede algeloopen. De zasterkerk Steen wijk B was
door een l'eputatie vertegenwoordigd. Deze dag zal voor Leeraar
en Gemeente in gezegende herinnering blijven
Namens den Kerkeraad,
JOH VIBSI-R Az„ Scriba.
BOR^EK, 17 Nov. '02. Wat we vreesden is geschied Onze
beminde Leeraar heelt de roeping van de Gemeente te Ezinge
aangenomen. Geve God ons in Zijnen wil, die alleen wijs en
goed is, te berusten.
Namens den Kerkeraad,
L. VAN DIJK, Scriba.
ANNA-JACOBA-POLDER, 17 Nov. 1902. Alhier is beroe
pen met alle steramen de WelEw. heer Ds. G. Elshove te
Breukelen.
Namens den Kerkeraad,
A. WISSE, Scriba.
AMBT-VOLLENHOVE, 18 Nov.'02. Werden wij 2 Novem
ber j 1. verontrust, doordien onze geliefde Leeraar Ds R. J.
Sehoemaker een roeping had ontvangen van de Gemeente te De
Krim, Zondag 16 dezer werden wij zeer verblijd toen wij van
ZEw. mochten hooren, dat hij voor die roeping had bedankt.
Dat de Heere verder zijn arbeid met Zijnen zegen bekrone, is
onze wensch en bede.
Namens den Kerkeraad,
J. BOER. Scriba.
N -DORDRECHT, 18 Nov. '02. De vorige week werd onze
Gemeente ernstig ontrust, doordien onze hooggeachte Leeraar
Ds. G. J. D Aalders ons bekend maakte, een roeping had
ontvangen van de Ger Kerk te Bedum B. Wij hopen van
harte, dat ZEerw. vrijmoedigheid moge vinden, om zijn gezegenden arbeid onder ons voort te zetten, inzonderheid ook met het
oog op de Chr School, waarvoor ZEerw. met alle kracht die
in him is arbeidt, en waarvoor wij hoogst dankbaar aan onzen
God en aan allen in den lande, die er aan meewerken. Het
terrein is door het Schoolbestuur reeds aangekocht, en wij ves
tigen blijde en hoopvol ons oog op de plek, waar eerlang de

geen stukken meer op te nemen, die
over de quaestie der opleiding handelen.
Blijkbaar zag Prof. J^oordtzij daarin
eene poging, om de stemmen, die uit
de Kerken zich verhieven ten gunste
van de Theol. School, tot zwijgen te
brengen. Zelf had de Hoofdredacteur
het zijne gezegd, en nu moesten de
anderen daarin berusten en stil zijn.

spade in den grond zal worden gestoken, om het terrein te
effenen voor de Chr. School, waar onze kinderen naar den eisch
van Gods Woord zullen onderwezen worden. Doch waar leer
en arbeid nog zooveel krachten vragen, bidden wij onzen God,
dat ZEerw. bij ons blijve tot ons aller blijdschap, tot wel
vaart ' ijner Gemeente en bovenal tot heerlijkheid Zijns grooten
„Nflams.
Namens den h erkeraad,
H. TKN HOOK, Scriba.
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Classis Appingedam
De Classis Appingedam der Geref. Kerken ver
klaart, dat door haar iu bare vergadering van 13
November 1902 praeparatoir is geëxamineerd en
daarop met alle stemmen beroepbaar is gesteld in
de Geref. Kerken in Nederland de VVeled. heer ÏV.
Oosterkeert, Cand., wiens adres is te Oldekove.
hamens de Classis,
K. M. R. VELDMAN, Scriba.

ONTVANGSTEE.
i?i-ov. K a s v o o r liulpbeli. t l e r k e u
in Ovorgwel.
Avereest
Aluieloo
Deventer A
Deventer B
Enschedé
Enter
Haaksbergen

coll. f
.
;J
„ ;;
;;
„ -

2,30
5^8
6,10
9,96
14,4 i
2,40
2,955

Holten
N ijverdal
Olst
Rijssen
Vriezen veen
Wierden
VYijhe

Deventer, 13 Nov. '02.

coll.
„
„
„

f 3,71
• 9,91
- 1,40
- 2,—
- 1,50
n
„ - 2,07
„ - 4,84
De pennivgm.,
ScHaps, v. D M.

I«»w . Z e i i i l i n ^ i n <l«*n

.

van Friosland.
Van den heer J. Wiersema te Spijk .
.
f 7,50
Van de Ger. Gem te Sliedrecht
.
.
« 7,50
P. A. SMILDE, tenn.
Heerenveen, 19 Nov. 1902.

Outvaiijtf»t« 4 n v o o r <le 1»n 11>1)<-1».
K«;rkeu in
C l . Appiuj ^ t M l a m .
23,405 Spijk A
f 24,—
21,075 Stedum
- 12,77
19,20' Ten Post
- 13,54
10,91 Wagenborgen
- 3,575
ö
4,47 Westeremdeu
- 5,295
3.325 Woldendorp
- 1,94
8,92 't Zandt
- 22,—
4,23
Ds. VELI>MAN, Penningmeester.
Garrelsweer, 13 Nov. 1902.

Appingedam
Bierum
Dellzijl
Garrelsweer
Nieuwolda
Overschild
Schildwolde
Siddeburen

f
-

1i i w • Z e m l i n ^ e n 15 t j l x - j > .
i«i M.-Brab. en Limb.
Met harielijken dank ontvangen :
Vau de Geref. J.-v „Obadja" te St. Jac. Parochie f 3,20
Van de Jonged.-ver. ;;Ontw. gij die slaapt" te
Nij verdal ...... 5.—
Van de Geref. J.-v te Heemse
.
.
- ls50
Collecte v/d Jaarverg der J.-v „Bid en Werk"
te Andijk .
...
- 13,25
Collecte van de Geref Kerken : Arnhem B f 15 —, Lexmond
f4.35", Langerak f 2,90, Fijuaait f8,80, Moerdijk f4,25.
Jaarl bijdrage v d Geref. K Haarlem A
f 10.—
Giften van Geref. Kerken -. Hollandscheveld f2.—, De Lier
f4 97, Mijdrecht f2.—, Raard f3.—, Kralingen f 5.—.
Voorts :
Door Ds. Binnema, van N. N.
.
.
f 1.—
Uit een fam -kring te Dedemsvaart
.
-25.—
Gevonden i/h kerkzakje te Dedemsvaart
.
- 1.—
Van M. J. M. te Vreeland ...
- 2,50
Van eene zuster der Gem. te Bolsward
.
- 2.—
Gevonden i/d Collecte te Klundert .
.
- 5.—
Wekke de Heere veler harten op tot milde bijdragen. Bovenal
zouden we gaarne de toezegging van jaar lijksche bijdragen ont
vangen
N - Brabant alleen, met zijn 28 voor 't meerendeel
zeer kleine Kerken, draagt een f800.— bij. Mogen dan de
audere zoo rijk beweldadigde provinciën ons naar vermogen
helpen !
Namens deputaten,
J. C. C. VOIQT, penningm.
Raamsdonk, 17 Nov. 1902.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Haarlem A
Twijzel
Kooten
Kestrum
Burum
Kollum A
Kollum B
Gerkesklooster
AugustinusgaSurhuizum
Oostermeer

Collei'ten.
f 24,50 Deventer A
4,50 Deventer B
2,11 Enschedé
0,85 Enter
- 10,95 Haaksbergen
- 11,38 Holten
7,935 Nijverdal
6;28 Olst
Rijssen
3,63ö Vriezenveen
2,285 Wierden

Prof. Noordtzij dacht daarbij zelfs
onwillekeurig aan Engelands houding
tegenover de strijders in Zuid-Afrika.
Deze vergelijking is ver van streelend.
Maar mijn waarde ambtgenoot vergist
zich ten eenenmale. De overwegingen,
die mij het bovenvermelde voornemen
deden opvatten, waren zoo onschuldig
mogelijk. Immers vóór de Synode had

f 7,39
- 11,555
- 18,44
- 4,38
- 3,445
- 4,—
- 10,15
- 2 03
- 2,85
- 3,34
- 2,613

Door dhr. W. J. Elzenga te Hallum, in het kerkzakje ƒ 10
;jvoor het behoud van de Theologische School te Kampen "
Door dhr A. C. v Loo te 's-Gravenhage A, van N. N fl,
N. N. f 1, Mevr. N. N. f 1, Mej. N. N. f 2,50, N. N. f 1.
De l'enningmrester
van de Theologischf School,
Zwolle, 15 Nov. 1902.
DR. H. FR*NSSEN.
Zciiulin^ o.

Sl 3loli.

Door W Elzinga, gev. in het kerkzakje te Hallum f 5,—
Door Ds. Mulder, van drie leden der Gemeente te
Schoon rewoerd
....
- 13,50
Een coll v/d Kerk te Rossum
.
.
- —,925
„ Culenborg
.
.
- 8,025
Pinkstercoll. n
Poederoijen
.
.
- 12,50
n
„
„ Well .
. ^
- 3,N. ö.
Vciiudüin^ in »Üe Hazuin" geücüK'dt
uiteen op verzoek.
B. DE Mo EN, Quaestor.
Doesborgh, 15 Nov. 1902.
Zeiuliuj; onder (les Joden
In hartelijken dank ontvangen :
Van H. Salomons Kz Gasselter-Nijeveen, gevonden
i d collecte der Geref. Kerk aldaar
.
f 5.—
Door Ds Krop veld te Rijswijk van Mej. H. Ufkes
te Winschoten uit het busje der Jongedochtersvereeniging aldaar ....
- 5,30
Aan alle vrienden van het oude Bondsvolk beveelt ondergeteekende dringend de nooden dezer Zending aan. Er is zooveel
noodig; meer dan inkomt. Wie kan, verblijde hem met een
ruime liefdegave.
N. KOOPS,
O o s t v e s t p l e i n <>•"!>.
Rotterdam, 17 Nov. 1902.

IMII.I- OP ^oemba.
P i n k s t e r collecte te:
Blokzijl
f 10,— Steenwijk B
f 31,534
Kamperveen
- 2,25 Stad Vollenhove
3,055
Oldemarkt
- 3,82 Ambt „
- 12,166
llouveen
- 40,08 Zalk
7,565
Steenwijk A
- 12,31
Ds. Wessels te Dwingeloo van N. N.
.
2,—
Ds. Fokkens te Stadskanaal van N. N. gev. in de
coll.
.
.
.
.
.
.
2 , 5 0
Ds. Wolsink te Steenwijk v. d. Leeskring Ger.
Kerk A
.
.
.
5
l)s. Bos te Ten Boer gev. in de coll.
.
- 25,
Ds. Postema te Warfum
„
„ .
.
2
Ds. Ploos v. Arustel te Zwolle, bijz. gift uit AmbtVollenhove B f 2,50 en f 2 en f 1 =
5,50
ld. v. d. Hulpzendings-vereen. te Zwolle .
- 10,
ld verz. op een feestje van .1. C, Garritsen te
Z w o l l e
.
.
.
.
.
.
3 , 6 2
ld. v. d. Deput v d. Kerkeraad (Bestunr „Wees
een Zegen") busjes, contrib. en gift,Pinkstercoll.
v. d. Zondagssclr. en in 't jaarfeest „Wees een
Zegen"
•
•
•
.
- 297,53'
De Kerkeraad te Schoonebeek, gev. in de coll.
1
J. DUUBSEMA, Quaestor.
Uithuizen, 17 Nov. '02.
Oi-itn joiimii.
Ontvangen voor armenbedeeling in den Zuid-Oosthoek van
Friesland: Van de Wed. H B. te L. een zak met gedragen
en nieuwe kleeren ; van Z. te Oosterzee 1 pakje gedr. kleeren.
Voor arme Zondagsscholen: door Is J. Duursema te Uithuizen
gevonden in dc collecte f 3 ; door Ds. J. op 't Holt te Bols
ward, van een Zuster der Gemeente voor armbed en Zond.scholen f 2,50 ; door I's. Goinmer te Aalten, van G. K. te A.
f 3 ; door Ds. Hummelen te l.angeslag f 1 ; door Mej. B. G.
lieinier, van de Meisjes v. Maria en Martha te Nieuw-Beerta
f 3 ; door E Salomon> Kz. te Gasselter-Nijeveen, gevonden in
de collecte der Geref. Kerk f 5 ; van Mej. Wed. H. V. te
Ermeloo f 2,50; door P. Jouwsma te Winsum (Fr ) verzameld
door vrienden, .oorstanders van 't Christelijk onderwijs, f 18 ;
door Ds. Koppe te Idskenh.iizen, van N. N. te i jerkgaast (Fr ),
f 1,25. Zie eens welk een liefde! Wat kan er door zulken
arbeid veel goeds tot stand komen; terwijl wij alle gevers zeer
hartelijk dankzeggen voor hunne milde bijdragen, behooren
wij wel bijzonder vrienden en vriendinnen als te Winsum dank
baar te ziju. Wij zijn er zeer verheugd over, dat ons stuk van
Sept. zulk een weerklank heeft gevonden en harten heeft be
wogen, ons te helpen het verlorene voor Jezus te winnen.
Oranjewoud,
Heereuveen,
17 Nov. 1902.

de Bazuin hare kolon men met buiten
gewone mildheid voor allerlei ingezonden
stukken opengesteld. Toen was de
quaeatie in vollen gang en dacht iedereen,
dat het op de Synode tot eerie bevredi
gende beslissing zou komen. Elke stem
kun eenig gewicht in de schaal leggen;
en in elk geval kon men er uit verne
men, hoe het in de Kerken gesteld was.

Uw aller dankbare Oranjevriend,
J WOIIDA,
Correspondent van „Jachin".

Maar thans is er niets aan de orde,
dan de treurigheid van den toestand,
die ieder gevoelt. Niemand weet, waar
het heen moet. Een zekeren en veiligen
weg kan niemand aanwijzen. Alleen is
de een voor het voorstel-Bavinck, de
ander voor het voorstel-Bos. De een keurt
de benoemingen aan de Vrije Universiteit
en aan de Theol. School goed, de ander

keurt ze af. De een meent, dat eene
vervroegde Synode ons redden kan, de
ander heeft er hoegenaamd geen ver
wachting van.
Wat nuttigheid heeft het nu, dat al
deze verwarde en verdeelde stemmen
zich in De Bazuin laten hooren ? Het
blad gaat er niet mede vooruit, en de
lezers worden al die ingezonden stukken
moede. Vóór de Synode is mij dat herhaal
delijk van verschillende zijden gebleken.
Daarbij hebben al de medewerkers
volle vrijheid, om over de quaestie van
den dag alles te schrijven, wat hun op
het harte ligt, en de lezers in te lichten,
gelijk hun dat het beste toeschijnt. De
besluiten van kerkelijke vergaderingen,
die aan De Bazuin worden toegezonden,
vinden alle zoo spoedig mogelijk eene
plaats. Is dat nog niet genoeg, en kan
men ook van het goede niet te veel krijgen?
Eindelijk schijnt Prof. Noordtzij te
meenen, dat de stemmen, die zich in
De Bazuin willen laten hooren, allen
pleiten voor het voorstel der minderheid,
voor het behoud der Eigen Inrichting,
voor het voortgaan met benoemingen
enz. Maar dat is lang nier het geval.
Tot dusver ontving ik nog slechts enkele
stukken (mijne aankondiging, om ze
niet op te nemen, had vooral ook ten
doel, om den stroom ervan in het vervolg
wat te keeren); maar de meeste,van
deze zijn juist niet in het belang der
Eigen Inrichting, gelijk dit na de Synode
door Prof. Noordtzij wordt verstaan.
Om echter allen schijn van onpartijtigheid te vermijden, geef ik er thans
eene plaats aan, zonder mij daarom te
verbinden, om voor alles wat in het
vervolg ingezonden wordt, ruimte be
schikbaar te stellen.
Bij wijze van correspondentie zij hel
mij vergund, hieraan toe te voegen,
dat de brochure, door Ds. Bos in het
licht gezonden, mij tegen mijn zin en
voornemen wel weer tot antwoorden
verplichten zal.
Immers bevat zijn boekske geen
zakelijke bespreking van de quaestie
van den dag, maar niets dan een
rechtstreekschen aanval op mijn persoon.
Ds. Bos tast daarin op gansch onbroe
derlijke wijze mijn karakter, mijn goeden
naam, mijne oprechtheid en eerlijkheid
aan; zelfs stelt hij mij publiek voor
de Kerken als een leugenaar ten toon.
Op dit oogenblik kan ik niet anders
dan zoo beslist en krachtig mogelijk
mijne onschuld betuigen aan al hetgeen
Ds. Bos in zijne brochure mij ten laste
legt. Maar ik zal overwegen, wat mij
meer in dezen te doen staat.
Slechts één ding heeft Ds. Bos over
tuigend bewezen, n. 1. dat het blijven
van Prof. Biesterveld en mij aan de
Theol. School eenvoudig onmogelijk was
geworden. Indien de minderheid zoo
over ons oordeelt als thans door Ds.
Bos wordt uitgesproken, dan heeft zij
zelve daardoor ons tot heengaan verplicht.
BAVINCK.

HET NAUEItKNI» OOllSGKHICHT.
„En het einde aller dingen is nabij ;
zijt dan nuchteren en waakt in den
gebede.
Maar vooral bebt vurige liefde tot
elkander ; want de liefde zal menigte van
zonden bedekken.
1 P ETK. 4 : 7 en 8.

II.

Het is eene ten allen tijde geldende
en ontwijfelbare waarheid, dat het
einde aller dingen nabij is.
De Heilige Schrift verzekert het.
Dit is ons genoeg. Wij gelooven aan
de ingeving der Heilige Schriit, en zien
in den Bijbel een gansch bijzonder
boek, dat met onfeilbaar gezag tot ons
spreekt en zich handhaaft in de con
sciëntie der menschheid. Een boek, dat,
hoe fel ook bestreden, hoe menigwerf
ook ter zijde gedrongen, telkens zege
vierend te voorschijn trad, en als spotte
met het machteloos pogen van on- en
bijgeloof beide. Een boek, dat de hulp
van ons, onverstandigen, niet behoeft,
maar in ziehzelven de kracht heeft, zijn
Goddelijken oorsprong te bewijzen. Wij
gelooven, eerst dan waarljjk wijs te
zijn, als wij leerlingen zijn van het
Woord, en het ons een voorrecht reke
nen in dat Woord onze verdediging te
hebben. Menigeen bestreed den _By bel,
en liet blijken met den inhoud des
Bijbels weinig vertouwd te zijn. Menig
een leest den Bijbel met een afkeerig
gemoed, en blijft voor deszelfs heerlijk
heid blind. De idioot kan geen ge
leerdheid verkrijgen. De Bijbel moet
met het rechte oog gelezen worden en
in zijn eigen licht. Wij scheppen de
waarheid niet, maar vinden haar.
De Schrift zegt, dat het einde van
'« werelds bestaan nabij is.
De wereld is het schouwtooneel deiveranderlijkheid. Sterrekundigen heb
ben beweerd, dat vele sterren, vroeger
waargenomen, thans vruchteloos gezocht
worden, en dat daarentegen zich nu
sterren vertoonen, vroeger niet bespeurd.
Ja, zij gaan verder en zeggen, dat
sommige sterren kleiner en andere
grooter zijn geworden ; dat sinds eeuwen
verdwenen sterren bij vernieuwing zicht
baar zijn en straks weder zullen ver

dwijnen. De vorstin van den dagvertoont zich dan vele, dan luttele uren
aan het uitspansel. Slechts twee dagen
in het jaar zijn even lang, De maan,
wassende en afnemende, predikt ons de
veranderlijkheid. De jaargetijden wis
selen elkander af. De meest verschil
lende natuurverschijnselen worden tel
kens waargenomen. Nu eens loeit de
stormwind op ontzettende wijze, dan
weer verkwikt de adem van den zefier.
Nu eens schijnen de elementen met
elkander in het worstelperk getreden,
dan weder heerscht er eene kaliute in
de zichtbare schepping, die aan den
vrede eener ziel met haren God doet
denken. Nu eens is de schepping als
in feestgewaad gehuld, dan weder schijnt
haar een lijkkleed te dekken. Konink
rijken hebben gebloeid en zijn ten onder
gebracht. Troonen zijn beklommen en
hebben gewaggeld. Vorsten hebben
volkeren doen beven voor de scherpte
van hun zwaard en zijn als ballingen
gestorven. Uitvindingen van later heb
ben die van vroeger verdrongen. Zelfs de
Kerk des Heeren, wat haar wezen betreft,
onveranderlijk als de zon, was, wat
haar vorm aangaat, veranderlijk als de
maan ; nu eens door schaduwen onder
wezen, dan weder het Evangelie der
vervulling bezittend; nu slechts zich
tot Israël bepalend, dan weder de Hei
denen ontvangend in haar schoot ; nu
ten bloede toe vervolgd door, dan oubelemmerd optredend in de wereld ; nu
door dwalingen geteisterd, dan in de
waarheid wandelend ; nu doodige tijden
belevend, dan in Gods werk zich ver
blijdend.
Grooter verandering echter dan wij
tot dusverre opmerkten zal eens worden
gezien. Aan het einde der eeuwen ver
schijnt de Zaligmaker, die eens op aarde
kwam, na lijden en dood ten heiiel
voer, en daar met eer en heerlijkheid
werd gekroond, in den luister Zijner
verheerlijkte menschheid op »den grooten witten troon." Door een stoet van
Engelen wordt Hg omgeven. Op Zijn
stem openen zich de graven, staan de
gestorvenen op, terwijl allen, die levend
overgebleven zijn, in een punt des tijds
veranderd worden. Allen worden voor
den Rechter gedaagd. Dwingelanden
en verdrukten, vrijen en dienstbaren,
ouders en kinderen, — allen, van den
eerstgestorvene af tot den laatsten na
komeling van Adam toe, tot God be
keerden en van God vervreemden, in
Christus ontslapenen en verlorenen, en
gelen en duivelen zul'en Hem zien. Een
rechtvaardig oordeel zal Hij vellen en
over ieder mensch het vonnis uitspre
ken, dat hem zijn eeuwig lot doet ken
nen.
Als het laatste tijdperk van rust,
vóór den laatsten strijd is voorbijge
gaan, als de Gog en de Magog, iu vermetelen kamp, nog eens zullen trachten
den Christus Gods Zijne kroon te ont
nemen, zal de vuurregen dalen op Zijne
haters ; de overste dezer wereld wordt
gebonden en het einde aller dingen is
daar.
( Wordt vervolgd.)
NOTTEN.
LEPRA LIJDERS IN' SÏR1NAME.
Deu 7 Nov. j 1. had te Amsterdam in het
hotel Américaiu de coustitueerende vergade
ring plaats vau het bij K. B. van 7 October
n°. 17 als rechtspersoon erkend Nederlaudacb
Centraal Comité ter behartiging der belangen
vau de Proiestautsche VereeuJgiug ter ver
pleging van lepralijders in de kolonie Suriname.
Als voorzitters werden benoemd de H.H.
VV. VAN ESVLLD, president-directeur der
Öurinaamsche bank te Amsterdam en li. H.
ZAALBERG, oud-predikant vau Paramaribo te
Overveeu, bij Haarlem, ais secretans-penniugmeester F. N. VAN DEU STOK, de pen
ningmeester van de Vereeniging te Paramaribo
i Den Haag, Riouwstraat 05), terwijl als
Vertegenwoordigers van het Comité zullen
optreden : in Noord-Holland de heer L. fó.
DE BLOCQ VAN SCHELTINGA, voorganger der
HernhuUer-gerueeute te Haarlem,—in ZuidHolland de heer Mr. 11. J. SMIDT, oudgouverneur vau Suriname,—iu friesland M.
SCHOTMAN HZN., uotaris te Bolswaid,—iu
Gromugeii prol. dr. Zs. VAN DIJK,—M
Drenthe Ds. HOGERZEIL te BuveuSuiilde,—
iu Overijsel W. TEN KATE, arts te Kampen,—
iu Gelderland Ds. VAN LINDONK te Ooster
beek,—in Zeeland Ds. A. DE VISSER te
Wolïaartsdijk,— iu Utrecht Ds. BARGTR te
Utrecht en iu Moord-Brabaut en Limburg
Ds. N. KAMP te Maastricht.
Hoe Lebben we 't
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Aan N. N.
In mijn vorigen —zie No. 44 — beloofde
ik, u nader te schrijven over het beding eu
de schending daarvan door de meerderheid
der Synode van Arnhem. Bijna zou ik u
willen verzoeken, mij van die belolte te ont
slaan. Met, omdat er geen reden is om
voor de zooveelste maal wording en inhoud
eu stuAking van dat beding weer van voren af
aan te vertellen, en de onjuiste voorstellin
gen te weerspreken. Ai mij, de onkunde is
groot, en grooter nog de onnauwkeurigheid
en oppervlakkigheid, waarmede heden ten
dage geleerden en ongeleerden, sprekende en
schrijvende, oordeeien over de zaken van Staat

en"van Kerk." [Even erg,'zoo niet, erger, is
de traaggeestige en slaafscne navolging, in
plaats van behoorlijke kennisneming en ern
stige beoordeeling van zaken. Inderdaad,
reden en stof is er te over om dag aan dag
voor waarheid en . voor recht in het krijt te
treden. Maar, weet ge wat mij bijna den
lust zou benemen om nog meer over het
beding, de opleiding, en andere belangen
der Kerk te spreken en te schrijven? Het
even
opmerkelijk
als
bedenkelijk ver
schijnsel, dat zij, voor wie gij in de eerste
plaats schrijft, u laten praten en van over
weging uwer bezwaren niet willen weten,
althaus doen alsof zij er of niets van hebben
vernomen, of ze geen opmerkzaamheid waar
dig achten. Ik denk tegenwoordig gedurig
aan wat de Schrift zegt van hoorende niet
hooren en ziende niet zien, en vraag mij
wel eens af, of een oordeel der donkerheid
en verblinding komende, of reeds gekomen
is over ouze Kerken, inzonderheid over de
machthebbers.
Dat de Concept-Contract
drijverij groote verwarring in de G. K. heelt
aangericht, verwoestend en verwoesting drei
gende, in de gemeente des Heeren — dat
is wel zeker. De G. K. zijn als een porceleinen vaas met barsten en scheuren
Wat
de een prijst, acht de ander een strik des
boozen. De wereld ziet en hoort ons ru
moer, en de Naam des Heeren lijdt schade
om onzentwil !
Nu gaan vele broeders pruttelend in den
hoek staan, of in een luierstoel zitten, de
conscientie stillend1 met een: Wat kan ik
er aai, doen? "Wat'haat het tegen deu stroom
op te roeien ?
t Moet nu maar gaan met
de School en met de Kerken zóó als het
wil ... En zóó doende sterken zij de han
den dergenen die zij moesten wederstaan,
verminderen zij het getal strijders voor het
recht en de vrijheid en den vrede, en ver
zwaren zeer de taak van hen die niet durven
zwijgen en rusten, eu daarom telkens op nieuw
ziehzelven eu anderen weer aansporen tot
den strijd voor het goede pand, dat in ge
vaar doch nog niet verloren of vernietigd is.
Ik gevoel echter geen vrijheid om de pen
neder en de bazuin ter zijde te leggen. 01
het nog baten zal, óf niet — dat is toch
niet onze zaak ; onze zaak is het, te doeu
wat roeping is, opdat de Heere, als Hij
komt, ons wakende vinde voor Zijn Huis
en al Zijne goederen, die Hij den dienst
knechten heeft bevolen te verzorgen en te
bewaken. En wat dat „baten" betreft —
is de Heere niet machtig den wind te doen
keeren, de nevelen te verdrijven, waarheid
en recht te doen zegevieren, en Zijne kin
deren en gemeenten tot ware eenheid en
krachtige gezondheid te brengen ? „ Israël
hope op den HEERE, want bij den HEERE
is goedertierenheid, en bij Hem is veel ver
lossing." Maar de verlossing werkt God niet
door afwijkenden, en ook niet door moedeloozen en blooden en tragen. Indien wij,
moed houdende, maar niet vergeten, dat
daarvoor geenszins aan ons, doch alleen den
Heere de eere toekomt. Hij is machtig ook
de ontmoedigden weder aan te gorden, en
de dwalenden terug te brengen in het rechte
spoor.
Over het beding sprekend, moet ik u dan
allereerst opmerken, dat het een groote ver
gissing is, als men, gelijk veler, in de laatste
dagen, mij van de broeders Noordtzij, Bos
en andere medestrijders tracht te scheiden
door de bewering : a. dat ik van een «eigen
inrichting" een beginsel maak; b. dat «de
minderheid" te Arnhem dat ook heeft ge
daan ; en c. dat dus de Theol. School op
een vreemd spoor is geraakt — en dat 'ten
gevolge van een en ander br. Bavinck en
Biesterveld niet aan de School konden blijven,
wilden zij niet overgaan op een spoor en
standpunt, dat hun tot nu toe vreemd is
geweest. ... a. Niet ik heb van de „e. i."
een beginsel gemaakt, maar de Ü. O. Kerk
Prof. Baviuck en anderen hebben dat niet
gewild, maar zij hebben vóór ot na de eind
stemming niet daartegen geprotesteerd; en
aldus hebben zij zich met het besluit der
Synode „geconformeerd". Hadden zij zich
daaraan nu ook maar gehouden! b. De
„minderheid" te Arnhem heeft in hare „Ver
klaring" niet gesproken van een beginsel,
of geen beginsel, maar zich beroepen op
hetgeen overeengekomen is in 1891 92, d. i
op het beding, zooals het daar ligt, zonder
er iets bij te doen, óf af te doen ; c voor
prof B. was er dus in het doen der minder
heid niet de minste reden om weg te gaan;
wel had men mogen verwachten, dat hij met
ons zou hebben pal gestaan voor het recht
der Kerken, ook door hem, en wel als
vrucht van het „Wij hebben geloofd . .
beleden en verdedigd o a. in de Verklaring
en Stellingen van 2f Maart 1901. Aan dat
getuigenis des geloofs heb ik mij gehouden
en br. Aoordtzij ook, br. Bavinck en Biester
veld niet. Met name br. Bavinck is meer
dan iemand, van de „Concept-regeling"
in '93 af tot lieden toe, de oorzaak van
den zorgelijken toestand der Theol. School
en — der Kerken ; en naar recht en reden
moeten de verantwoordelijkheid van de ge
volgen dragen, wie de dingen doen, niet zij
die door anderer doen met zorg en moeite
zijn beladen.
Het is dus niet billijk, niet recht, mij en
anderen in een apart hoekje en hokje te
zetten, in plaats van te belijden, dat men
zelf op ander spoor is overgegaan en daar
door voor een groot deel schuld heeft aan
de verwarring en beroering, die School eu
Kerken in gevaar hebbeu gebracht.
Om u dat te bewijzen, is het voldoende,
hier af te schrijven de rsgelen, waarin de
C. G. Synode van 1891 het beding heeft ge
formuleerd en ter kennis gebracht van de
N. G. Synode
Ziehier:
„En eindelijk, wat de oplei
ding tot het leeraarsambt be
treft, oordeelt d e Synode te
moeten handhaven het begin
sel, dat de Kerk geroepen is,
eene eigene inrichting te heb
ben, tenminste wat d e Godge
leerde vorming betreft." Handel.
Alg. Syn. C. G. Kerk 1891, bl. 104 ; vg.
Acta Syn. N. G. K., bl. 93.
Gij ziet dus, dat het beding zelf spreekt

van het beginsel eener e. i., on van rceping
der Kerk
Nu kan men zeggen
DO : ik ben 't
er niet meê eens, maar men kau niet zeg
gen, zonder onhistorisch eu onwaar te wor
den : br. L. of M. heeft er een beginsel van
gemaakt. Men kan over den grond, den
wortel, het karakter, de waardij enz. van dat
beginsel, en de oorzaken en redenen van het
stellen en handhaven er van, onderscheiden
inzichten hebben; dat zal bij elk „beginsel"
wel zóó wezen ; maar dat doet niets af aan
het feit, dat het hebben van een «e. i." en
wel de roeping der Kerk tot het hebben van
een „e. i.', als „EEN BEGINSEL" is gesteld,
neen,is GEHANDHAAFD door de Chr. Ger Kerk,
en zulks zonder iemands protest; èn dat liet
door de N. G. Kerken is aam aard als voor
waarde van vereeniging. Zie Acta '91, bl.
82, vg. bl. 88.
Dat „beginsel" was met zoo vele woorden
uitgedrukt in de voorstellen der Prov. Syn
van Groningen, Friesland, Overijsel, N.-Hol
land, Zreland. Dat de Synode van Leeuwar
den zeer goed de beteehenis daarvan begreep,
blijkt afdoende, o. m. hieruit, dat de voor
stellen in twee soorten zijn gerangschikt.
Lees slechts den aanhef van Art. 172, dat
die voorstellen vermeldt:
„Het zeer belangrijke punt aangaande de
Theol. School, waaromtrent alle Provinciën
een voorstel hebben, wordt nu aan de orde
gesteld.
De voorstellen laten zich aldus 't best
rangschikken: voorstellen die zich over het
beginsel uitspreken, (Groningen, Friesland,
Overijsel, N.-Holland, Zeeland) eu voorstel
len, die de kwestie verdagen willen tot na
de vereeniging." (Drenthe, Utrecht, Gelder
land, Zuid-Holland, Noord-Brabant)
Na de discussie is gestemd tusschen 4
voorstellen : dat van N. II., dat van Z.-H.,
dat van Friesland, en een nieuw voorstel,
n 1. van Ds. Beuker. Aangenomen werd bij
derde stemming, met 26, tegen 14 st op
Z.-H , het voorstel van Friesland, boven ver
meld. Hierbij worde wel opgemerkt, dat
dit voorstel reeds bij de eerste stemming
tusschen de vier vst, 19 st. haalde, en bij
tweede stemming tusschen drie, 21 st. Z.
Holland had bij de le en de 2e stemming
slechts 10 ; bij de derde stemming gingen
4 die Beuker's voorstel hadden begeerd, op
Z.-H. over
Z.-H 's voorstel luidde : -/Over
de Opleiding tot den dienst des Wroords
(Theol. School óf Ger. Universiteit) worde
eerst na de vereeniging beslist." En dat
van Beuker: „dat de vereen. Kerken hare
eigene inrichting tot opleiding van a. s. evan
geliedienaren behouden, hetzij ze daarvoor
een Theol. School, een Seminarium, of ook
eene Godgeleerde Faculteit eener Geref.
Universiteit verkiezen ; mits deze van de Kerk
uitga, door liaar behartigd worde, en ge
heel onder hare jurisdictie sta, gelijk dit
thans met de Theol. School het geval is."
Men zegge dus niet langer, dat ik of een
ander de opleidiugszaak tot een beginsel heb
gemaakt of: een eigen beginsel er in heb
gebracht. Alle kwesties, en alle proeveu
van oplossing van den laatsten tijd, zijn in
de Synoden van '88/89 en '91 reeds ter
tafel geweest, en van alle zijden bezien. Die
strijd was uitgestreden. Maar de minderheid
van '91/'92 heeft, in bond niet de Contractante
ter andere zijde, den strijd hernieuwd, eu
handelt nu alsof zij rechtvaardiglijk als meer
derheid kan doen naar 't haar goeddunkt !
Ai mij, dat — geschiedt . . . in 't „Genoot
schap", voor de liberale partij ... — neen,
in de Geref. Kerken !
Dit is voor ieder die kan en wil lezen,
wat er staat, daghelder; dat de C. G. Sy
node van '91 zelfs niet tevreden was met
een Theol. Faculteit „geheel onder jurisdic
tie" der Kerk, maar dat zij een School
bedoelde, die van het begin tot het einde,
zonder dat daarover verschil van opvatting
mogetijk was, „eigen" inrichting der Kerken
wezen zou.
't ls niet wel te verstaan, hoe onze br. Gis
pen — zie zijn brief in 't vorig No., waar
op ik hoop terug te komen — dat alles
wetend, kan schrijven, dat de formule van
het beding „een dubbelzinnige formule" is,
die de uitkomst was van een debat, en waarin
men meende, allen te kunnen vereenigen
Juist het tegendeel is waar; èn„in '88, èn
in '89, en in '91 is die „formule" in het
vuur geweest en — beproefd en versterkt er
uitgekomen ! Ook haar zin en de strekking
is in de „Handelingen" te lezen
Nog vreemder, dat op de Synode Prof.
H. 11. Kuyper durfde beweren, dat de term
„eigene inrichting" iets nieuws was, tot nu
toe in de officieele Acta „van onze Kerken"
niet bekend !
Maar — de onkunde en de oppervlakkig
heid en vlugschrijverij is in dezen tijd van
stoom zoo groot en algemeen, dat ook man
nen die in andere dingen zeer geleerd en
nauwkeurig zijn, al te vaak over actueele
zaken en vragen en derzelver historie spre
ken en schrijven als vreemdelingen in Jeru
zalem. Nochtans doet dit grootelijks schade ;
het moest niet zoo zijn !
Wat nu den huldigen toestand aangaat,
beveel ik de volgende opmerkingen, ontleend
aan het „Bijblad", No. 7/8, aan uwe nauw
lettende overweging aan.
1. De broeders, die toornen op de min
derheid eu hun tegenstand, doen volstrekt
geen moeite om de bezwaren o. a. tegen Art. 2,
die voor hun medebroeders onoverkomelijk
zijn, te wee; leggen of weg te nemen. Dat
kunnen ze blijkbaar niet; en nu willen velen,
stout op hun macht als „meerderheid", maar
zonder verder redeneeren doorzetten. En
dan ... zal de rust wel komen . . . Harde
heeren, onverstandige voorgangers, zelfs geen
„beding" geen voorwaarde van de vereeni
ging der G. K ontziende ! Weet gij wel,
icat gij doet ?
2. De „meerderheid" van nu is er al
de jaren der vereeniging geweest; alleenlijk
heeft zij vroeger nooit zich zóó durven uit
spreken.
Bij de samenvloeiing der twee
Synoden in 1892, wisten wij zeer goed, dat
de 26 stemmen die op de C. G. Synoden
tot het laatste toe pal stonden voor de School,
en dus de meerderheid vormden van de
40 stemmen, op datzelfde oogenblik der

samenvloeiing met 40 afgev. der N. G. K.,
minderheid werden. Toen wera bet: 26 van
de 80, in plaats van 26 van de 40 ; van
ongeveer 2/3 werd het ineens ongeveer 1/3.
Wij hebben toen echter in goed vertrouwen
op het eerewoord der N. G. Kerken, de
dringend verzochte hand toegestoken, en ook
de Theol. School aan hunne macht en liefde
overgegeven en toevertrouwd. En weet ge,
wat nu zoo bizonder opmerkelijk is? l)it:
dat de voorstanders der School in de vereenigde Kerkeu meer zijn in getal dan zelfs
in de C. G. Kerken, in de dagen der onder
handelingen over vereeniging 1888—'92.
'L'oen was het 26 van de 40 = 13 van de
20; nu was het 15 van de 40 . . . ? Neen,
dat niet. Nu moet gij zóó rekenen: de
40 Synode-leden vertegenwoordigen nu de twee
vroegere kerkengroepen, (waarvan de meer
derheid in Arnhem telkens sprak als nog in
het kerkverband als twee voortlevend). Dat
is dus 20 voor de vroeger A'. G. K., en 20
voor de vroeger C G. K. Wij zijn derhalve
vooruit gegaan ; vroeger 26 van de 40 z; 13
van de 20, en nu, in Arnhem, 15 van de
20. En dan roept en drijft men nog, alsof
de voorstanders van het „beding', op enkele
palstaanders na, zijn omgezet of uitgestorven !
Houdt moed, broeders en zusters; de
partij — als ge zóó wilt spreken — voor de
Theol. School is nog groot, en sterk. Zij
leeft weer op en neemt toe in getal en in
rechtsbesef en plichtsbesef. Ai mij, dat bij
zoovele broederen het oog beneveld en het
rechtsgevoel zeer verzwakt schijnt te wezen!
3. Zal de vrede terugkeeren, zal het nog
tot ware eenheid in de G. K. komen, dan
moeten de 25 afgevaardigden, eu allen die
met hun doen jegens de School instemmen,
leeren inzien en belijden, dat zij met recht
gehandeld, maar de trouw gekrenkt en de
Kerken met de School in gevaar gebracht
hebben. Vg. bl. 65 en 66 van No. 5 en 6.
Velen oordeeien, dat het rammeien tegen de
School, het drijven vau een kringetje voor
mannen, die de belangen (?) van de V. U.
metterdaad stellen boven de Kerken, de
Kerken ten bate der V. U. gebruikende en
hare eenheid er aan wagende, nu lang ge
noeg is verdragen. Liever dan daarmede
voort te gaan, moest men zich afvragen : of
het niet veeteer plicht ware, de U. K. te
verlaten, dan de grondslagen van de ver
eeniging te ondermijnen en de zoo noodige
ïueengroeiing tegen te staan, ja, onmogelijk
te maken, leder bedenke toch, dat God het
recht liefheeft, en dat alle kromme wegen,
vroeg of laat, eindigen in schade eu schande.
lSidden wij zonder ophouden om den vrede
van Jeruzalem, tot deu Heere, die alle breuke
heelen kan ! Och, dat Hij ons nog genadig
zij en de harten en de Kerken iu Zijnen
weg tot eenheid leide !
„ I e Heraut" heeft uit 3° overgenomen de
regelen :
„Velen oordeeien — de zoo noodige ineengroeiïng tegen te staan, ja onmogelijk te
maken/' Gelijk vele malen vroeger, en in
den laatsten tijd doorgaans, begon het ook
nu den redacteur te schemeren, zoodra hij
lezend en schrijvend weder zich met mijn
schrijven en handelen geliefde in te laten.
Een en andermaal heb ik verbetering ver
zocht, doch vergeefs ; ik liet het er verder
bij, in de hoop, dat de lezers van l)e H.
niet zullen denken: die zwijgt, stemt toe.
Nu echter maakt de red. het al te bont.
Hij maakt van het „kringetje" drijvers, waar
van ik sprak, een groep Herken ; de H.-lezers
moeten wel denken, dat ik de zg B-Kerken
zou willen zien weggaan uit „de G. K.
Kn ik schreef toch zoo duidelijk, dat ik met
dien raad tot vrijwillig heengaan juist de
bevordering van de vereeniging en ineengroeiïng
beoog! Aan de Kerken ligt het 'm niet,
heer redacteur van le Heraut-, aan de BKerken niet, eu aan de A-Kerken niet; maar
aan hen, die hun macht en invloed in en
op die Kerken „met vroed beleid" gebrui
ken voor hunne plannen. Met de Keijcen
heb ik voor mij het tot nu toe best kunnen
viuden ; ook in menige B-Kerk heb ik het
Woord mogen bedienen, tot stichting, en in
't genot van de gemeenschap der heiligen.
Doch leiders der Kerken die ze afleiden van
het pad des rechts, zie ik met leedwezen en
met vreeze blijven en — tot groote macht
komen in de G. K.
fk eindig dezen met een woord aan Ds.
Gispen, dien het mij leed doet te moeten
teleurstellen, hoezeer ik ook zijne waardeerende gevoelens over mijn persoon en arbeid
op prijs stel. Ronduit moet ik verklaren,
niet te kunnen hopen, óf hoop geven, op de
vervulling van zijn wensch, dat ik mij zou
nederleggen bij een eventueel besluit in
de lijn van het voorstel-Bav.-Rutgers, van een
nieuwe Synode. Integendeel lioop ik bid
dend moed en kracht te ontvangen om
„geen ure te wijken met onderwerping".
Geen onderwerping aan wat niet recht kan
zijn voor God en menschen — daartoe hoop
ik van nu af meer rechtstreeks ook de leden
der gemeente in geheel het land op te wek
ken, wakker te bazuinen hen die slapen en
die slaperig worden.
Moties en besluiten, als nu weer van de
Classis 's tiage, zonder een woord van weer
legging der officieel bekende bezwaren van
• 1
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de minderheid ; blijkbaar strekkend tot verwaarloozing van de Theol. School en doofmaking van de Kerken voor de roepende
behoefte der School aan hnlp in onderwijs
krachten ; tot voortzetting van het onrecht
bedrijf der meerderheid, en doorzetting van
een, immers inderdaad scheurmanend, besluit
als de meerderheid wel niet uitvoerde, maar
tec.i durfde nemen —- zulke actie maakt het
mij ten plicht, van Noord tot Zuid allen
broeders en zusters toe te roepen : hoort en
ziet toch, wat er geschiedt in ons Jeruzalem ;
vraagt uwen voorgangers inlichting en raad ;
staat pal tegen alles en allen, die bezig zijn,
de Kerken te brengen onder andere machten,
en hare dienaren, eu in hen ook al de ge
meenten en al hare leden, te biuden aan
onzekere „beginselen" nevens, indien maar
niet tegen, de aloude Belijdenisschriften, die
tot nu toe, al de eeuwen door, voldoende
zijn geacht als grondslag en band vau kerke
lijk samenleven!

Wat in de pers en ook in die moties enz.
voorbijgezien wordt, zal ik trachten meer op
den voorgrond te brengen, ul dat het nu
niet gaat alleen om de vraag: al, of niet,
een «eigene" Opleidingsschool'! maar ook over
deze, die nog van meer gewicht is : al, óf
niet een «eigene" BELIJDENIS ? De Kerken
moeten, zonder verwijl, ook deze vraag onder
de oogen zien : is het ONOERTEEKENEN vun
het bekende ART. 2 Hal V. 11. O. wel tereenigbaar met DE ONDERTEEKENING van DE
GEREF. BELIJDENISSCHRIFTEN, en te dulden
in leden en vuorgangeis van de G. K. ? Men
herleze, wat de Prov. Syn. v. Overijsel over
Art. 2 op het Agendum der G. S.' heeft
geplaatst. Ook sta men eens nadenkend stil
bij den zoo ernstigen regel in hel slotwoord
van prof. Bavinck s laatste brochure, waarin
hij spreekt van « . . . de eenheid onzer
belijüenis op spel zetten enz."
in al zulk drijven en zich laten drijven om
de zegenvolle gave Gods in de School der
Kerken uit den weg te ruimen als een scha
delijke lastpost en een steen des aanstoots,
en om op het terrein der Kerk rechtsgeldig
heid te verschaffen aan den grondslag van
een Vereeniging, kan ik niet anders zien dan
revolutie ; revolutie tegen de Belijdenis en de
Kerkenorden, tegen de geschiedenis en de
rechten en de belangen der Kerken; tegen
den plicht der trouw en tegen het vertrouwen
van het broederhart. Daartegen roep ik de
vrouwen met de mannen tot verzet op, in
den weg der ordinantiën naar liet Woord.
CATECH. Zond. Xli, BELIJD. Artt. 27—39.
De meerderheid kan doorzetten-, zij kan
nieuwe benoemingen tegenhouden; ook benoe
mingen doen, die meer bevreemding wekken
dan doelmatig zijn voor de cchool als „e. i.
der Keiken." Maar ik zou toch den broeders
raden : wordt nog intijds nuchter ; plaagt en
deukt en perst de minderheid niet al te zeer
en al te lang 1
Toont liever nog itts van de edele ver
ontwaardiging, die niet alleen het "Christen
volk deed beven en getuigen, toen een Minis
ter des Koning met daden èn woorden
zeggen dorst : « . . dan moeten de minder
heden maar onderdrukt worden !"
Zullen wij, die zóó durven spreken, omdat
wij niet durven zwijgen of anders spreken,
nu allengs voorgesteld en geacht worden,
den kerken of velen broederen in vijanden
te zijn verkeerd, omdat wij . . de waarheid
zeggen ?
indien wij niet de waarheid zeggen —
ach, wie dat meent, late toch niet na het ons
te toonen ; we beloven van te voren onze
erkentelijkheid. En anders — neige uien het
oor en late af van wat de Kerken reeds al
te zeer heeft geschaad.
Mijne ziel bidt om den vrede van Jeru
zalem. IN aar Boven ziende, kan ik lust en
moed blijven houden en voeden. Och, dat
de Heere een rijke mate van Zijnen Geest
gave ! Dan zouden we ook liever op dén
Heere wachten, dan door koortsachtig haas
ten en dringen op een vervroegde Synode
zeiven een n afdoende' poging te wagen en een
punt te zetten achter ue historie der Theol.
ochool.
Wie weet, de Heere mocht eens op weg
zijn om de School en de Kerken nog uit de
dreigende moeiten en nooden te redden !
's Heeren goedheid kent geen palen! Zijné
ontferming neme ons allen bij de hand en
w leide ons in het rechte spoor ' !
Met deze bede, die ook de uwe is,
Uw dw. broeder,

L. LINDEBOOM.
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Buileiilandsche Kerken.
Amerika. l)e herziening der Belijdenis in de
Presbyteriaanse/ie Kerk. — Over deze zaak
hebben wij vroeger al het een en ander
medegedeeld, want zij is al geruimeu tijd
iu die Kerk aanhangig geweest. De Maag
om herziening kwam, gelijk dit allijd het
geval is, U l t den vrijzinnigen of liberalen
boek. Men wilde tene belijdenis, die ruimte
laat voor allerlei meeningeu en opvattingen,
opdat zij, die van de Gereformeerde leer
afwijken, en hun getal is in de Fresb. Kelk
groot, niet zouden worden bemoeilijkt, uniar
ongehinderd leden dier Kerk konden blijven.
Dit doel is bereikt ; daarmede beeft deze
Kerk haar Gereformeerd karakter verloochend.
Hoewel zij, die de belijdenis onveranderd
wilden gehandhaafd zien, er zich tegeu
hebben verzet, zijn toch de voorstellen van
de commissie voor het ontwerpen van eene
herziening uagenoeg eenparig aangenomen.
V\ij geven hier weer, wat wij in pde
Wachter' vonden. Behalve dat iu den tekst
wijzigingen en verklaringen opgenomen zijn,
is ook door genoemde commissie voorgesteld
«eene korte uitdrukking van het Gerefor
meerde geloof." Deze korte uitdrukking of
verklaring bevat 16 artikelen.
Art. 1 handelt over God en is zoo gesteld,
dat op de lielde, de barmhartigheid en het
medelijden Gods ten koste van Zijne heilig
heid en rechtvaardigheid de nadruk gelegd is.
Art. 2 heelt tot opschrift de Openbaring
Gods; daarin wordt feitelijk de bijzondere
Openbaring Gods terzijde gesteld, wijl gezegd
wordt, dat «God geopenbaard is in het hart
der menschen.
Van de H. Schrift wordt
in dezen vagen term gesproken: «met dank
baarheid ontvangen wij de Heilige Schriften."
Wat en welke die Heilige Schriften zijn,
wordt niet gezegd. De mannen der z. g.
hoogere critiek kunnen rustig voortgaan
met hun af breken van Gods Woord, zonder
dat zij door de Kerk kunnen bemoeilijkt
worden. Omdat de H. Schriften uiet aange
wezen zijn kan iemand, die een grooter of
kleiner deel van Gods Woord verwerpt, niet
beschuldigd worden tegen de korte uitdruk
king van het Gereformeerd geloof te handelen.
Art. 3 handelt over het eeuwig plan. Hier
is het woord //besluit" vervangen door
«plan", en er wordtgezegd: „Wij gelooven,
dat het eeuwig, wijs, heilig en liefhebbend
plan Gods alle gebeurtenissen omvat." V\at
Schrift en belijdenis van Gods besluit leeren
is terzijde gesteld.
Art. 4 spreekt over de Schepping en zegt

o. m., dat de mensch nog in staat is, om ' heid en der Christelijke liefde wordt betreden. 1 begroeten, dat beide inrichtingen tot een
eenheid verbonden worden, en ?ich als
te kiezen tusschen goed en kwaad.
M. i. gaat het niet aau om, nu door de
een geheel opmaken, om de heerlijke eenheid
Art. B, dat over de zonde handelt, zegt
Vrije Uuiversiteit een tweetal hoogleerareu
der Gereformeerden, om de huu heilige be
wel : niemand kan zalig worden dan door
der Theologische School ziju benoemd, maar
giuselen meer en meer te ontplooien en in
Zijue //genade," maar vergeet te zeggen, dat aanstonds op die benoeming deu stempel
beoefening te brengen, om de eere Gods te
het is de genade iu Christus, die zalig maakt.
van «gewelddadig ingrijpen in de zaak der
bevorderen op ieder terrein des levens.
Eene duidelijke omschrijving is hier wegge
opleiding" te drukken.
Immers hierom smeekt en hiertoe strijdt het
laten, zeker om met wat later over de ver
Wordt door deze beno ming de School
hart en gemoed der kinderen Gods, opdat
kiezing gezegd wordt niet in conflict te komen.
dan afgebroken ?
Zijn naam worde geheiligd, Zijn Koninkrijk
Art. 6 heeft tot opschrift de genade Gods.
Staat of valt die School met een tweetal
Daar worden genade en liefde uiet uit elkander
kome, Zijn wille geschiede, gelijk die ge
hoogleerareu ?
gehouden, en de algemeene verzoening
schiedt in den hemel, alzoo ook op de aarde !
Indien dit laatste waar is en indien het
geleeid. Van Christus wordt gesproken als
Wie zulks tegeuhoudt, hij moge toezien,
behoud dier beide mannen op zoo hoogen
van den Zaligmaker van alle zondaren ; gezegd
prijs wordt gesteld, zou het dau uiet in even
wie hij ook zij.
wordt, dat de liefde Gods in de gave van
Hierom is mijn raad aan alle Gerefor
hooge mate wenschelijk zijn, om eens in te
Christus zich tot alle menschen uitstrekt,
meerden, geen acht te slaan en geen oor
keeren tot zichzelf en zich af te vragen of
en dat God een weg ten eeuwigeu leven
te leeuen op en aan al zulke werkzaam
die broeders waarlijk wel op het dwaalspoor
voor het geheele meuschdom heeft geopeud.
heden en voornemens, welke de eenheid
zijn, en of niet eerder eigen verkeerd inzicht
Art. 7, dat over de verkiezing haudelt,
de juiste opvatting, die zij omtrent de zaak
der opleiding aan de Vrije Uuiversiteit
zegt o. m. : //wij gelooven, dat allen, die in
der opleiding hebben, doet voorbij zien ?
tegenwerkeu eu tegenhouden.
hun. kindsheid sterven, en alle anderen, gegeven
Het spreken van «gewelddadig ingrijpen"
Met de bede, dat velen het licht in deze
door den Vader aan deu Zoon, die buiten
en het aandringen «om met kracht tegen te
zaak opga, en, waar zij uu misschien nog
bet bereik zijn van de uitwendige middelen
gaan" datgene waartoe Rotterdam de wenonbeslist in duisterheid omdwalen, tot hel
der genade, door Christus worden wederge
schelijkheid uitsprak, zal, vrees ik, weinig
derheid van inzicht mogen komen, en met
boren en gezaligd door den Geest." Dit
goeds uitwerken.
de bede, dat de Heere ook iu deze zaak
veronderstelt, dat de Vader aau den Zoon
Het is o zoo gemakkelijk op die wijze
alle Gereformeerden nog tot eeuheid moge
heeft gegeven alle kinderen, die in de
scheuring te brengen en verdeeldheid te
breugeu, verblijf' ik uw medebroeder,
kindsheid sterven en ook de Heidenen.
zaaieu, waar thans nog samenbinding en
L. RUNI4,
Art. 8 handelt over onzen Heere Jezus
eendracht is.
Ouderling bij de Gereformeerde Kerk
Christus. Het verklaart Hem te zijn de
Maar zou dit voor de broeders, die de
te berlikum.
Middelaar «voor ons menschen en voor onze
Kérken als het ware onder de wapens roepen,
zaligheid." Dit „voor ons" komt 111 dit
wel een aanlokkelijker] buit zijn, die ze na
Delft, 20 October 1902.
arti el zoo menigvuldig voor, dat men
den strijd zullen wegdragen ?
WELEERW. ZEERGELEERDE HEER EN
uaarmede bepaald ten doel heelt, om de
is de alarmkreet, die de broeders slaken,
REDACTEUR
VAN de Bazuin, DR . H.
leer te verbreiden, dat het Middelaarswerk
vrucht van hun gebed ?
j
:
BAVINCK.
van Jezus voor alle menschen is.
Zou de zaak des Heeren worden gediend
Art. 9 spreekt van geloof en bekeering. door dergelijk kras optreden ? ik betwijfel
Ondergeteekende komt tot UEd. met het
Daarin wordt ook gesproken van de ver ehet sterk.
vriendelijke verzoek een kl iu plaatsje te
ving der zouden, maar zoo, dat het niet
Niet in het loeien van den stormwind,
vragen voor onderstaand stukje in de i.azuin.
duidelijk gemaakt wordt, dat de vergeving
maar in het suizen eeuer zachte koelte was
'Nu de beslissing gevallen is, kan ik niet
der zouden zicli grondt op de voldoening
de Heere.
nalaten om mijne gedachten hieromtreut te
van den Borg. liier wordt bij de vergeving
Ik hoop, dat de Kerkeraden geene overijlde
zeggen. Ik heb het niet kuunen en niet
bijna uitsluitend van deu Vader gesproken,
besluiten zullen nemen, maar ernstig en
willen gelooven en toch, het is de waarheid.
en alzoo het werk des Zoons terzijde gesteld.
biddend liet schrijven vau Ds. van Anken c.s.
Toen de Synode nog te Arnhem verga
Art. iO spreekt van den Heiligen Geest
zulleu overwegen, en tevens, dat de beslissing
derde en vau UEd. en ook vau Ds. Bos van
eu zegt, dat Hij «de Heer eu Gever is
omtrent de opleiding door gematigde disDokkum de voorstellen in zake de opleiding tot
vau het leven, eu dat ilij overal inwerkt
cussiëu op bevredigende wijze worde ver
deu dieust des Woords in de Geref. Kerken
op de harten der menschen, om heu vau het
haast.
van ons vaderland nog nauwelijks bekend waren
kwade af te breugeu eu tot het goede aau
Het liefelijke woord van Jezus, «dat zij
eu iu behandeling kwamen, werd mij reeds het
te sporen." Dus niets meer dan de alge
allen één zijn", worde zóó verstaan, dat
Synode-plan van de Vereeniging voor H. O.,
meene werking des Heiligen Geestes.
persoonlijke sy inpathiën eu antipatliiën meer
om u, bij verwerping vau uw voorstel, als
Art. l i , van de Nieuwe Geboorte eu het
eu meer aan de zaak vreemd worden en
Hoogleeraar te benoemen, medegedeeld.
Nieuwe Leven, noemt den Heiligen Geest den
alleen eene altijd sterker wordende begeerte
Hoewel het van eeu zijde kwam die met
VV erkuieesler eu de Brou vau de nieuwe
ons drijft om satnen te houden, wat na zoo
verdacht was en die het wel kon weten,
geboorte, maar doet tekort aan de eer des
vele worsteling en strijd te zamen is gebracht
heb ik het, omdat ik het niet kon en
Middelaars.
Met heilbede,
wilde gelooven, gelaten voor hetgeen het was.
Art. 12, van de Opstanding eu het Toeko
Een broeder, die gaarne den
Nu zoude zwijgeu echter zonde wezen en
mende Leven, noemt üet genot van de geesten
vrede zou willen bewaren.
moet ik verklaren, dat nu die verzekeringen
der recluvaaruigeu te bestaan «in onmid \ Ter Neuzen, 14 October 19U2.
waarheid ziju geworden (immers de uitkomst
dellijke gemeenschap met God en het gezicht
van dit gerucht spreekt voor zichzelf), dat
AAN MIJNE GEREFORMEERDE
vau Zijue heerlijkheid." Uit laatstgenoemde
ik en veleu met mij in Delft gelooven, dat de
^
MEDEBROEDERS.
artikelen blijkt duidelijk de toeleg, om de
Kerken in ons vaderland de dupe zijn geworden
rechtzinnige leer van Christus te verdringen.
van een van te voren wel overlegd plan
Geliefde Broeders !
Art. 13, van de H et Gods. Hierm staal :
der Vereeniging vau H. O. te Amsterdam.
Dat velen met mij, met innige eu bittere
«wij gelooven, dat de Wet Gods, geopen
Nog meer word ik hierin versterkt door
smart
des
harten,
vernomen
hebben
de
baard iu de Tieu Geboden en meer duidelijk
uwe houding vlak vóór en die op en na de
protesteerende werkzaamheid der minderheid
gemaakt in de woorden van Christus, voor
Syuode aangenomen.
op
de
Aruhemsche
Synode,
om
de
eenheid
altijd is vastgesteld tot eeu maatstaf van
Het is immers niet dezelfde Hoogleeraar
vau opleiding tegen te houden, zal niemand,
waarheid en billijkheid." ilier vraagt «rfe
Bavinck, die vóór de Synode in de Lazuin
die
de
eere
Gods,
het
belang
der
Kerken,
H achter' of de Tien Geboden en de door
eu nu na de byuode in de Bazuin tot de
het welzijn des vaderlands, ja het heil der
Chrisius gesprokene woordeu misschien de
Kerken het woord voert.
menscliheid ter harte gaat, verwonderen. Hoe
Heilige Sclirilteu van Art 2 zijn.
Dat u de toestand, zooals die nu is, niet
had
men
gehoopt
dat
de
eenheid
van
oplei
Art. 14, vau de Kerk eu de Sacramenten,
aanvaardt, dat kan ik begrijpen.
ding, door verbinding van de Th. Sch. met
is zoo liberaal mogelijk. Dit is hel eeinge
Dat u, evenals de Vereeniging voorH. O.
de Vr. Univ., tot stand zou komen. Eeu
wat onze zegsman er vau mededeelt.
te A. doet, de schuld werpt op de 1 5 onver
verbinding, waardoor de Gereformeerden,
Art. 15, van het Laatste Oordeel, beschrijft
zoenlijke broeders, zooals men ze noemt,
die toch ééu iu den wortel zijn, ook ééu
deu toestand der goddeloozen zoo zachi
dat kan ik niet begrijpen.
in de openbaring op het gebied van ieder
mogelijk, welke hierin bestaat, dat zij ten
Iemand, die uiet eenzijdig, maar de zaken
terrein des levens, hun heilige begiuselen,
slotte vau de rechtvaardigen gescheiden zullen
nucbteren ouder oogen ziet en niet willens
iu
het
belang
der
Kerken,
tot
welzijn
van
zijn eu dit hun eeuwige toestand zal wezen.
blind is , zal de schuld werpen op die
het vaderland, tot zegen van de wereld, tot
Van Gods toorn en vau eeuwige straf wordt
broeders vau
huis uit A, die ontrouw
meerdere
ontplooiing
konden
brengen.
O,
geeu enkel woord gezegd.
zijn geworden aau de zaak voor het recht,
wat heerlijk uitzicht !
Art. 16, van den Christelijken diensteu de
de vrijheid eu deu vrede der Kerken.
Hoe werd er uitgezien naar een openbaar
einddijke overwinning, heeft tot grondtoon 1
Zooals Boereu in Z.-A. door hunne
worden
vau
wat
de
eenheid
vermag,
zoo
liefelijk
Tim. 2 : 4 : «En Hij wil, dat alle inenscheu
I eigene ontrouwe Laudgenooteii zijn ten
aan hel licht getreden, toeu de geesten
zalig worden en tot de keuuis der waarheid
I onder gebracht, zoo is dit het zuivere beeld
eeuparig zich onderwierpen aau deu geopeukome i." De aanhaling vau dezen tekst iu
vau deu toestand waarin nu de Eigen
baarden wil des Heeren, op de laatste bynode
du artikel doet verm eden, dat men eene
Inrichting der Kerken is gekomeu. Zij ziju
der
Chr.
Geref.
Kerk
te
Leeuwarden,
op
de
algemeene zaligheid leeren wil.
het die deze Schoof hebben overgeleverd iu
voorloopige vereeniging van de Chr. Geref.
nDe Wach er" voegt er aan toe : //Heel
de banden vau eeu particuliere Vereeuigiug.
met de Ned. Geref. in Den Haag, eu met
het opstel draagt het kenmerk, dat het den
Als twee broeders ieder een zaak drijven,
bet minst op de werkelijke vereeniging
opstellers niet te doen was om de Armiuien de eene broeder zoekt laugs alleilei
van de beide Kerkengroepen in 1892 te
aausche en Universalistische neigingen van den
geheimzinnige wegen de zaak van deu
Amsterdam. Hoe heelt de Heere op die
tegetiwoordigeu tijd het hoofd te bieden, maar
andereu broeder teu onder te breugeu ,
drie momenten iu ons kerkelijk leveu Ziju
het hoofd er voor in den schoot te leggen."
terwijl deze broeder hem mets anders heeft
goddelijke goedkeuring gegeven, door het
Deze korte verklaring der Fresb. Kerk
gedaan dan gesteund, wat zoudt ge daarvan
voelen
merkbaar
getuigeiiis
des
Heiligen
bewijst, dat ook iu Amerika het Kemoudau zeggeu ?
Geestes in veier. harte!
strautisme diepe wortelen geschoten heeft;
Dat is Goddeloos, niet waar ?
Zoo
iets
had
men
o
zoo
gaarne
wederom
vau de zijde der Gereformeerde Kerk is voor
Nu mag duukt mij iedere Keikeraad wel
willen ondervinden De eenheid der Gere
het uiet opnemen vau de Verwerping der
de vraag eeus stellen, of zij kan accepteereu
formeerden
in
alle
zaken
is
toch
naar
den
Dwalingen der Dordtsche Leerregels in hare
de benoeming van U Ed. en Frof. Biesterveld
wil des Heeren eu naar het hart van alle
belijdeuisschriiteu beweerd, dat iu Amerika
naar de \ r. Un. te A. iu verband met
godvreezenden, eu zulk eeu onuitsprekelijken
de strijd met gaat tegen ue .Remonstranten.
de geldelijke offers, die de Kerkeu zich uu
zegen.
Helaas,
helaas,
op
de
Synode
te
Arnhem
De nieuwe belijdenis der Fresb. Kerk zegt
al tieu jareu getroost hebben ten opzichte
is het niet tot volle openbaring gekomen.
het tegendeel. Iu haar spreekt de geest vau
vau die Vereeniging.
Wat
is
de
oorzaak?
Wie
zal
het
zeggen
?
het Armimanisme zoo sterk mugelijk.
Neen, de Vereeniging voor H. O. te Am
Zijn er soms geesten onder ons, wier
SCHOI.TEN'.
sterdam staat niét vrij tegenover de Kerken
harten niet van blijdschap en vreugde getin
om te doeu wat ze wil
teld hebben, bij hetgeen openbaar en tot
Dat dau ook de Curatoren op 31 October
stand gekomen is te Leeuwarden, Den Haag
I N G E Z O N D E N .
a. s. de plaatseu, die nu opeugevalleu zyn,
eu Amsterdam ? ik vraag slechts?
Mijnbeer de Redacteur 1
aanvulle, is huu dure roeping tegenover de
Wel weten wij nu, dat eene minderheid
Kerkeu in welker belangzij hebben te handeleu.
Met leedwezen, doch ook met verontwaar
op de Synode te Arnhem als met een idee
Met een Marauatha — De Heere komt—
diging nam ik kennis van het schrijven, dat
fixe zich vastklemde aau een opvatting van
wil
ik eindigen.
Ds. J. vau Anken c. s. aan de Kerkeradeu
liet beding in 1892 gemaakt, n. 1. dat de
U dankend voor de mij verleende plaats
der Gereformeerde gemeenteu deden toekomen.
Kerken zullen hebben en houden eeu eigen
ruimte, verblijf ik achtend,
Met leedwezen, ja, want wieu zou het
inrichting tot opleiding vau predikanten.
Uw dw. dn.,
geen leed doen, als hij bespeurt, dat de
Hun opvatting is, dat de Th. Sch. als zoo
vrede onder de broederen dreigt te worden
F. BOTER.
danig, pertinent moet blijven bestaan. Zulks
verstoord en dat de baud, die mannen vau
staat evenwel nergens iu het Beding. Door
Hooggeachte Redacteur !
éénzelfde belijdenis samenbindt, straks welvau die opvatting een idéé fixe te maken,
icht wordt uiteengerafeld ?
De Generale Syuode van Aruhem con
snijdt men alle pogiugeu af, om tot eenheid
Maar ook met verontwaardiging; want
tinueerde de reeds op een vroegere Synode
vau opleiding te komen, m. a. w. om onder
geeft de toon, die genoemd schrijven beworpen en gehoorzaam te worden aan den
benoemde tien Deputaten tot het verleeuen
heersebt, uiet duidelijk te kennen, dat vau
wil des Heeren. Als toch de Tb. Sch. ver
van assistentie aan de Curatoren der Theol.
toegeven geeu sprake zal ziju eu schijnt het
bonden met de V. U. als zoodanig wordt de
School, bij de benoeming van een Hoog
er met op aangelegd om iedere kalme eu
eigen inrichting der Kerken tot opleiding
leeraar. Voor zooverre door vertrek of
bezadigde verdediging onmogelijk te maken ?
der predikanten, waar wordt dau gezondigd
andere reden aanvulling vau deze tien met
Wordt niet de handeling vau de broeders,
tegeu het Beding ? Ach dat het toch in
hunne secundi noodig was geworden, werd
met wieu uien geschil heeft, bijna als boos
gezien eu toegegeven wierde, dat, nu de
daarin voorzien. Een nauwkeurige omschrij
aardig gebrandmerkt ?
Kerken het volle zeggenschap kunnen be
ving van hun mandaat ontvingen zij echter
M. d. E. Ik ben een gewoon, eenvoudig
houden over de Hoogleerareu en hunne be
vau de Syuode niet. En ook al ware hun
lid der Kerk en begrijp niet altijd even
noeming, zooveel dit mogelijk is, er nu niet
dat gegeven, zeer waarschijnlijk zou het niet
spoedig de zaken en kwesties, die onze ge
tegen het beding gehandeld wordt. Er staat
voorzien hebben in het eigenaardige geval,
leerde voormannen — als ik ze zoo mag
toch zooveel op het spel !
waarvoor Curatoren met Deputateu kwamen
noemen — aan de orde stellen.
te staan. Het liet zich toch niet van te vo
leder, die den grooten zegen erkent in
Doch wat mijne aandacht zeer zelden ont
ren aauzieu, dat de loop der zaken een wen
de weldaad, door den Heere geschonken,
snapt, is de wijze, waarop bij verschil vau
ding zou nemen, waardoor over de wenschetoen de Th Sch. tot stand kwam, ieder,
inzicht de zaak door pariijen wordt be
lijkheid en de noodzakelijkheid van aanvulling
wie den uog grootereu en rijkeren zegen
handeld.
erkent in de weldaad, door den Heere ge
der thaus bestaaude vacatures, aan de Theol.
Lu dan meen ik te kunnen constateeren,
schonken toen de V. U. tot stand kwam,
i
School
het inzicht in de Kerken zoo uiteendat in dezen niet het pad der voorzichtigloopend zou zijn. In een normaal geval
zal den dag zegenen en met blijdschap

Af

zou de vraag naar die wenschelijkheid en
noodzakelijkheid niet zijn opgekomen. Onder
de huidige omstandigheden kon het dus
voor de tien Deputaten geen onverschillige
zaak zijn, hoe en waartoe zij door de Gen.
Synode waren gemandateerd. Hebben wij
met de Curatoren, als een college te beslis
sen, of en in hoeveel vacatures er zal wor
den voorzien ? Bij deze opvatting zouden
wij ook deel hebben moeten nemen aan de
discussie over de gestelde vragen. Geen der
tien Deputaten verstond echter zoo ziju man
daat. In een afzonderlijke samenkomst was
de overtuiging algemeen, dat eerst de Cura
toren, volgens hun instructie Art. 4, moesten
vaststellen hoe groot het getal der Hocgleeraren nu iu liet vervolg zou zijn. In de
beantwoording vau die vraag, zoo was
onze opvatting van het mandaat, moesten
wij niet inkomen. En eerst als die vraag,
door de Curatoren alleen, geheel buiten ons
otn, beantwoord was, kon onze steun bij de
benoeming van een of meer Hoogleeraren
worden gevraagd. Zoo is het dau ook ge
schied. Samengekomen met de Curatoren
hebben deze, na lange bespreking, onze op
vatting als de juiste erkend. Want voor wij
tot de benoeming zijn overgegaan hebben
eerst de Curatoren, in ouze afwezigheid, be
sloten, dat er twee Hoogleeraren zouden
worden benoemd.
Deze daad, nadat wij met Curatoren weer
wareu samengekomen, goed of af te keuren,
lag niet op onzen weg, ging buiten ons
mandaat, en kan ook gerust aan de Kerken
worden overgelaten.
Ik meende aan dit klein stukje geschiede
nis eeuige publiciteit te moeten geven, om
reden men de tien Deputaten gelijkelijk met
de Curatoren aansprakelijk stelt voor het
besluit in zake de benoeming. Natuurlijk is
dit onaangenaam voor alle tien, maar inzon
derheid voor hen, die zelfs de zedelijke ver
antwoordelijkheid voor de beslissing der
Curatoren niet kunnen of mogeu dragen.
De bovengegeven omschrijving van hun man
daat werd voor hen uog aannemelijker door
de overweging, dat zij niet konden mede
werken tot een daad, die wel eenigszins ge
lijkt op het doorhakken van den knoop.
Het valt toch niet te ontkennen, dat de
benoeming, inzonderheid van een tweeden
Hoogleeraar, van de grootste beteekenis is
in de tegenwoordige geschiedenis der op
leiding. De Curatoren hebben daardoor
getoond deu moed te bezitten, om tusschen
de twee partijen in zake de opleiding een
uitspraak te doen, de weegschaal in de
hand te nemen, en die te doen overslaan
uaar den kant van de minderheid. Het ligt
thans niet op mijn weg, die daad te beoordeelen. Ook zullen de Curatoren ter plaatse
waar zulks behoort wel rekenschap van hunne
handelingen afleggen. Maar alleszins zullen
ook zij het begrijpelijk achteu, dat de Depu
taten zich niet verantwoordelijk mogen laten
stellen voor een beslissing, geheel buiten hen
om genomen. Alle degenen, die in beoordeeling treden van genoemd besluit, en lof of
blaam verzenden willen, herinneren wij dat
het juiste adres is : Curatoren Theol. School.
Hoogeveen, 7-Nov. '02.
L. KUIPER.
Btoekaaukondlgiiigeu.
Zonae en Genade. Een twaalf tal practische
Schriftbeschouwingen, uitgesproken door J. D.
van der V etden, bedienaar des IVoords te
Krahngen. Middelburg, K. Ie Cointre, 1902.
De Schrijver biedt deze Schriftbeschou
wingen zelf aan als eenvoudige en practische
bijbellezingen. Eu dat zijn ze inderdaad. In
twaalf gedeelten behandelen zij de geschie
denis, die opgeteekeud staat in 1 Samuel
2:11 tot het einde vau het derde hoofdstuk,
iu de zonen van Eli en den zoon van Hanna
komt op treffende wijze de tegenstelling aau
het licht tusscheu zonde en genade. Eu deze
laat de Schrijver ous zien; hij aauscliouwt
iu de geschiedenis de wondere leiding en
openbaring Gods eu houdt ze zoo ten
spiegel aau zijue lezers voor. Moge deze
bundel eeu even goed onthaal viuden als
die, welke er ouder den titel Hanna en
haar Lofzang aan voorafging.
Gods Leidingen op mijn weg, door N.
F. A. ti incket, pred. te Sloterdijk. Am
sterdam, IV. Kirchner, 1902.
De herdenking zijner vijfentwintigjarige
Evaugeliebediemug gaf aan Ds. Winckel
aanleiding, om eenige mededeelingen te doen
van de ervarmgeu, welke hij in dat tijdperk
opgedaan had. Hij vat ze alle saam in het
woord der Schrift: wij hebben uit Zijne
volheid ontvangen genade voor genade, en
laat telkens zien, hoe deze genade hem bij
de aanvaarding en bij de uitoefening der
bediening, inzonderheid in de dagen der
doleantie, geleid en gesterkt heeft. De rede
heelt in de eerste plaats belang voor de
Kerken, welke Ds. Winckel gediend heeft,
maar zal zeker ook daarbuiten nog een
kring van lezers viuden.
Onze Stamverwanten niet van verre maar
nabij. Aanteekeningen van mijne Zondags
school-reis in Vlaanderen en Omstreken. Door
G. 1J. Fruyt Jr. Egelings Boekhandel,
Amsterdam.
De heer Fruyt verhaalt in dit boekske
op onderhoudende wijze zijne bevindingen
op eeue reis door Oost-en West-Vlaandereu,
om zich op de hoogte te stellen van deu
stand der Frotestantsche Zondagsscholen. Hij
leidt ons rond door Brugge, Ostende,
Rousselaeie, Duinkerken, Roubaix, Geur,
Maria-Hoorebeke, Antwerpen, Mechelen,
Brussel, verhaalt iets van de steden, de
bevolking, den godsdienst, en doet ous
vooral deu arbeid kennen, die vanwege de
Frotestauteu tot Evangeliseering van Rome
verricht wordt.
Wij wenschen aan deze
uitgave van de Nederlandsche Zondagsschoolvereeuigiug een goed onthaal toe eu hopeu,
dat zij bevorderlijk zij aau de belangstel
ling iu deu Belgischen Evangelisatie-arbeid.
Blijft in Ilem.
Afscheidspredikatie,
gehouden 31 Augustus 1902 bij het nederleggen van de bediening des IVoords in de

Gereformeerde Kerk van Lelden (B), door
J. Holster. Met Portret. Leiden , I).
Donner, 1902.
Het ia al geruimen tijd geleden, dat Ds.
Holster zijne afscheidspredikatie uitsprak en
in het licht gaf. Maar zij is het waard, om
toch nog, al is het slechts met een enkel
woord, te worden aangekondigd en aanbe
volen. Het is zulk een eenvoudig, hartelijk
woord, dat Ds. Holster bij het scheiden tot
zijne gemeente sprak. Vele jaren was hij als
Leeraar in den dienst des Woords werkzaam ;
rijkelijk heeft de Heere hem in dien arbeid
gezegend. En thans, aan het einde van zijn
dienstwerk, vermaant hij zijne gemeente, om
in Christus te blijven, opdat ze niet beschaamd
worde in Zijne toekomst. Worde dit woord
door velen gelezen en behartigd! En geve de
Heere aan Zijn trouwen dienstknecht nog vele
jaren in rijke mate Zijne gunst te genieten!

DOET UW VOORDEEL
en keuze uit onze

5 heerlijke

Mélanges Reclame Theeën.
„ no. i. r 3,»o

per *7» kilo M o 2 _ 3
franco
Ho. 3. - 3,50
,
Mo. 4. - 3,«5
rembours
Mo 5 f 3 0 0

Bij den uitgever G. F. C AL
te Nijkerk ver
scheen :

LENBACEL
LEN BACEL

Voor donkere dagen
DOOR

SLUIK en Van der WAL's

Dr, A. J. Th. JONKER.

THEEHANDEL.

Harlingen.

2e druk.

Voor puike kwaliteiten wordt ingestaan.

i'rijs ƒ 1 — Inge». ; ƒ 1.40 geb.

De eerste druk was in
maanden totaal uitverkocht.

De Navolging van Christus door Thomas
a Kempis. Nieuwe uitgave naar het Latijn.
Zevende druk. Doesburg, J. C. van Schenk
Brill, 1902.
Het is een verblijdend teeken, dat in
onzen intellectualistischen tijd een werkje als
dat van Thomas van Kempen een zevenden
druk beleeft. De vroomheid, die er uit
spreekt, draagt geen zuiver Protestantsch,
Gereformeerd karakter. Maar in de gemeen
schap met Christus zijn alle geloovigen, tot
welke Kerken zij ook behooren, toch ook
weer eenzelfde leven deelachtig. Dat leven
wordt in diepen ootmoed en heiligen eenvoud
door dezen mysticus uit den tijd vóór de
Reformatie beschreven. En daarom is zijn
boekje ook voor de echte kinderen der
Hervorming zoo aantrekkelijk. Onder de
stichtelijke lectuur in onze huisbibliotheek
mag de //Navolging van Christus" niet
ontbreken. De uitgever zorgde voor een
handig formaat en een netten druk; de
prijs van één gulden is niet te hoog.

ADVERTENTIEN.
Hedenmorgen om 5 uur ontsliep
in zijn Heer en Heiland mijn
geliefde Echtgenoot en der kin
deren zorgdragende Vader

Theunis W. Brandsma,
in

den ouderdom van 40 jaar.

Namens wederzijdsche familie,
W KD . T H , W. BRANDSMA

DOOR

J. G VERHOEFF.
Prijs ƒ 1.— ingen ; ƒ 1.40 geb.

Dit boek, op groot 8° for-

SOLIEDE ORGELS

in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis Handleiding en Toetsenlooper.

Honderden dankbetuigingen.
Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën.

JOH. DE HEER,
Rotterdam, Noord molenstraat 71.
i.pii »ii

BEDDEN FABRIEK,
opgerieki in I8S9.
Gezuiverde, Gewassciien en
Gestoomde nieuwe Veeren.
Citchn, Wollen en MoHin delensen
Bedtijken in alle soorten.
Linnen bedtijken in het blauw met
koorden, in het rood zonder koorden.
No. 1. Het nieuwe BSeelainebed w o. een Wollen, een Citchen, een
Molton deken, voor 2 pers. 50 pd. veeren, geen grooten, 1 tijk en een bed,
peluw, 4 kussens, overtrek voor bed en
peluw voor f 33. en voor f 35.
Een extra 3-|iers. lied, waarin
42 pd. v., ook voor i 33 of f 35, met
50 pd. veeren, verder ook f 38, f 40,
f 45, ( 50. PRIMA KAPOK.
Een satijnbed met prima Kapok w.o.
een Wollen, Citchen en Molton deken
en een Overtrek, 1 bed, 1 peluw, 2
kussens voor f 24.
1 gewoon Bed, prima Kapok als bo
venstaande voor t 22,50.
Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Veeren tot in de fijnste soorten voor
radig, rembours, vrij zicht en monsters
gratis.
Boven f 10 franco. Veeren 30, 35,
40, 50, 60, 70, 80 cent, f 1, f 1,20.

'en Kindei en.

D RACHTEN,

J. KETEL Rz.,
Z/z. iflarkt, S(eenwi)k.

10 November 1902.
Eeitigste kennisgeving aan Be
gunstigers en Vrienden.

Heden overleed op het onver
wachts

ANTHONI LEMMEN,
in den ouderdom van ruim 79
jaren.
Bijna 31 jaren was bij onaf
gebroken ouderling der Ge
meente, de laatste jarea rustend;
nu ia de betere en eeuwige
rust.
Namens den Geref.
Kerkeraad,
J. DE KONING, Pres.
A. A. ALLAART, Scriba.
KEABBENDIJKB,

ORGELS!
in eigendom te bekomen
door met huur af te betalen
van at de eenvoudigste tot
de duurste. Men vrage
s. v. p. teekeningen met prijs
opgave en lOOen getuigschrilten van tevredenheid
Adres:
GrKOEKEYELD 's

Orgeïïiandel,
SA EtiSL.

ü.ll. Woede gebruikte
OKtttELS van af / »5Bij ZALSMAN te

12 Nov. 1902.

MANUFACTUREN.
Een JONGMENSCH, G. G., op
de hoogte van bovengen, vak, wenscht
tegeil Januari van betrekking te
veranderen. Goede reler.
Brieven letter G. aan den Uitgever
vjd. Blad.
The scottish Nat Key Registry and
Assurance Association Limited te EDINBUBGH,

vraagt door geheel Neder

land

ACTIEVE AGENTEN.
Men wende zich tot de Directie voor
NEDERLAND , TË1XE1RA DE MATTOS
en VAN DER VIJGH, Sarphatipark

135 AMSTERDAM.

Neder"tfTTOTP landsch ZendingsJjJj LNlU» Jaarboek, geïllu—-M
aan ZExc.

K AMPEN

is ver-

'BLIJVEN OF HEENGAAN?

maat met flinke, duidelijke let-

M

ter gedrukt, en dat heerlijke
overdenkingen over dezen schoonen jnbelpsalm beval, wordt
den talrijken vrienden vati den

»•!

grijzen

s t r e e r d. Opgedragen

den

Minister van

Koloniën.

Rijk geïllustreerd, met
verrassenden inhoud, frijs 25 cent
Minder bij paitijen.
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te Mijkerk versch-en :

—

door EDV. EGEBEKÜ.

Uit het D een sch.

Met eene inleiding van G. F. HASPELS.
l'riji ingen. f 0,90 ; geb. f 1.25.

M> t reëel* menschen laat hij ons kennis maken, niet met.
patronen uit een of andere kerkelijke- of philo^ophisclie catalojrus. 11et zijn schurken, i óch helden, profeten nóch duivels
apostelen
...
En daar door heen een machtige lieide en mooie b»w. nde
ring voor die Noorsche natuur, waar beuken zich spiegelen in
stille ze' ën en de vroolijkste le 't« na de ijzigst^n winter den
mensch doet jubileeren en kwinkeleeren.

„HET GEREFORMEERDE
KERKBOEK,
DOOR

Prof. P. BIESTERVELD."
Een kostelijk Beek. groot 320 pag.
De uitgave is voor rekening van het
Giref. Traktaatgen., en al de winst dus
ten behoeve van zijn arbeid.
De p r ij s is :
Beste Kalender met Piemie f 1.—.
»
» geb.alsboekmetPretn.fi.
»
» zonder Premie f0.75.
Gewone
»
»
»
f 0.40
Namens liet Geref. Traktaatge
nootschap,
F. P. D H ü Y,
MIDDKLBURG .
Uitgever.
Uitgave van ZALSMAN te

»•! 1

Zeer geschikt voor fetslgeschenk.
Bij alle Boekh. te ontbieden.

V REDEBURG.
liet nieuwe boek van den
S
welbekenden schrijver van
f
v. rscheide e Zuid-Afrif
*
kaansche verhalen zal
X
S
eerstdiau;s ver»chij11 en onder den titel
f.
p

KAMPBV.
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Een hoogst belangrijk
boek zag het licht bij den
uitgever

G. F. CALLENBACH te Nijkerk:

Christus en het
moderne leven
door E. PFENNING8D0RF.
Uit het Duitsch vertaald door
11. W. A. VOORHOEVE.

Te bekomen in eiken boekhandel
a 50 cent, of dir. f'r. v. d. uitg. op
ontvangst van 55 cent.

Prijs ingen. ƒ 1.60; geb. ƒ

.

Dit boek is hoofdzakelijk be
stemd om beschaafde, wèl ontont
wikkelde jongelui in te leiden
in het, hedei daagsche gestesleven, maar ook onderwijzers,
theologen en opvoeders zullen
het, na kennismaking, aanschaf
lei'.

De Kwestie van den dag.
Kon woord naa*t dat vanl*ro(.
U t . as. B A V I I t M ,
DOOK

h

ZALSMAN.

Ds. L SCHoUTSN Hzn.

I». A. l'AAYIhN Ie Koile'-daiii, Uitgever.
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In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:

Gods Heiligdom bij Israël

band ƒ 1.30.

of de (ieheime Voorschriften der

1

—

Vrije Universiteit.

DE TABERNAKEL
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heer PENNING
/V/ en zal door jong en
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oud ongetwijfeld met
f
f het me-ste genut woiden
gelezen.
De prijs van deze novelle,
*
uit den jonusten Kaapschen Boerenopstai d, die nagenoeg 200 blad
zijden bevat en met een zestal keu
rige pb atjf S is versierd, is slechts
90 cents, en in fraaien stempel-

MON1ÏA SECRETA

1

—

II

mt-t volledige KANTTEEKENINGEN
van den STATEN-BI.1 BEL, zal worden
uitgegeven in 11 afl. van 6 vel of 96
bladz. voor den zeer la^en prijs
van slechts 30 cent p r afl., zoodat
het geheele boek, ruim 1000 bladz.
groot, niet meer dan t 3 30 kost.
Elke veertien dagen verschijnt eene afl
Zoodra de elfde afl. is verschenen,
wordt de prijs teiliooitd.
Desverkieztnde ka'i men h*t geheel
ook in eens ontvangen.
In fraaien half lederen band is de
p r ij s 4 . 5 O .
Alle Boekh. nenvn b<stMi<>gen aan.

Prijs f 1.25, in prachtband f 1.65.

TERDAM :

1

a 30 ct.
bladz.
liet NIEUWE TESTAMENT

utt bet EngeJSeli vertaald

Verschenen bij C. GELE1JNS, ROT

1

Compleet in 11 :ifi.
samen ruim ÏOOO

door ven krijgsgevangene op Ceylon.

Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt htt franco p. post

1

Volledige Kantteekeningen van
den Staten-Bijbel.
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IN HIT LICHT ZIJNER PSALMEN
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Hei Nieuwe Testament,

HIT LET ES TAB DA"VID

van

1

M

Dr. A. fflACLABEN,

I

—

In zijne inleiding zegt Haspels:

1)001!

Alom te bekomen en bij den uitgever :
JAN HAAN, te Groningen.
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Yoor de poorten des doods -

De verzending der SCHEURKALEN
DERS van het Geref. Traktaatgenoot
schap »FILIPPUS" over 1903 is
begonnen.
Als PREMIR komt:

Dr. H. BAVINCK.
80 cent.

Prijs 3 o cent.

I

Bij den uitgever (i

Een vraag en een antwoord

Ds. T. BOS, v. d. m. te Dokkum.

I I

aanbevolen.

Verschenen:
Bestelt het

irtvoering, doch ook door degelijken inhoud.
Men kan zicli hiervan overtuigen
door
t boekwerk > W I N T E R BLOEMEK" (3 deelen, te zanten 245G bladz ), hetwelk een oveidruk bevat
der uitgaven voor 1902, en voor belangh bbenden gratis verkrijgbaar is
De° catalogus, die alle bijzonderheden \eimeldt, wordt op aanvrage gratis
en fraiico toegezonden door eiken solieden boekhandelaar, of door den Uil gever
G. F CALLENBACH te NIJKERK.

PSA L M 1 46

Voortvaren. Door Mr. D. P. L). Fabius.
,'hoeede Druk. Leiden, D. Donner, 1902.
Yan harte verblijden wij ons over dezen
tweeden druk van het werk van Prof. Fabius.
Het is een bewijs, dat het geschri't in ruimen
kring gelezen en overdacht wordt. Er is dan
ook voor iedereen wat uit te leeren, voor
predikanten, onderwijzers, studenten, staat
kundigen. Over allerlei quaesties van kerkelijken, politieken en socialen aard wordt een
min of meer helder licht verspreid. De
bijgevoegde aanteekeningen, die men vooral
niet verzuime te raadplegen, bevatten een
schat van merkwaardige bijzonderheden. De
tweede druk is in hoofdzaak aan den eersten
gelijk. Toch werd er hier en daar iets
ingevoegd. Moge ook deze tweede druk
eene groote schare van lezers vinden !

8

Van dit werk, waarvan' dn nei^te,
kwano edit e destijds ƒ 10 50 k<> tie,
is bij mi) th ns eene goedkoope uit
gave v> rkrijgbaar voor ƒ 2.25. in lin
nen gebo d n en met 6 flj"e, gekl urde
platen.
i'eze ve'schij t tevens in afleve
ringen, ten yntale vau 13 ; elk ^i |4
dagm één, a 17 ] /2 ct., waaraan dan de
premieband geheel kosteloos wordt
toegevoegd.
Men zie bij den Boekhandel de glasbil
jetten, en vrage het uitvowige pio«peciii»,
of wel het complete boek ler inzage.
I>. A. ItAASlKN le Kotleiduiii, Uitgever.
Bij den Uitgever J. H. WITZEL
te U II.VKKSUM zal begin Januari 1903
verschijnen: No 1 van het

Diakonaal Correspondentieblad voor
de Geref. Kerken,
onder redaelie van

•»r«r. I». UIKëTKIIVKLir,
met medewerking van Ds. S O. LOS
en Ds. R. W. J. RUUOLPH.
V e r s c h i j n t maandelijks, per jaar
ƒ 1 . 5 0 bij vooruitb taling.
Bij ZALSMAN
verschenen:

te

Kampen

De gemeenschap
der heiligen,

is

4aa Contribiiilëu :
Door den heer K J. Siroes to Winterswjjk
f 28.75 ; door üs. M. F. Visser te Oostkapelle f 38 50 ; door den Leer P. van Vliet
ie Axtl 1 67 60; door Üs. N. Woldinga te
Ten Post 1 13 ; door den beer G Dgkstra
te Wolvega f 2 ; door den heer C. A. van
Drimmelen te K undeit f 102 50; dror den
Lieer A. de Lange te Wassenaar f8*>.50;
door den heer T. Kuiper te Hilveisum ait
•s Graveland f 23 ; door den heer M. D.
de Biuyn te Liergen-op-Zoom f 27 ; door
den heer R. Parueveld te Vrefswijk f37,
uit Schalkwijk f '29 50, uit Tuil en't Waal
f 3, uit Jutfaas f7, uit IJselstein f 15,
samen f 91.50 ; door den heer G. Feringa
ie Baaoibrugj.e f 119 50; door den heer
H. T Lijbeïse te Arnhem f 477.75; dooi
den heer Alir. Maas te Viouwenpolder
f 13 ; door den heer W. J. Ca-peiS t6
HeineDoord (3e sto'tio^) f 4 ; door Ds. A.
de Vlieg te Haarlemmermeer (2e storting)
(21; door den heer J. J Boer te Wetsinge
f 16 50; door deu heer W. H. Sliep te
Rirsumageest f 74 ; doo den hper A. M.
Hoogni dijk Wz. te Nieuwei kei k a/d l i.
(Ao 1901) f 72.50 ; duor den beo, F.
Hamster te Nli-uwolda t'57.5 ; door den
heer H. Bouum te Hou veen t T3 50 ; door
den beer 1'. Scb P i p^" a te Scu 'tens : uit
Lonje h u f 5, uit Srb a d f 15 5(1, uit
S> hei' ens f '4. smnen f 34.M) ; duor deu
tiee Jch H UISII »n Jz. t Z • a i>lu 8 l 82 90;
d < > 0 d tl beei 8 ö I olsti h ie A s-u t 84;
o. o. dm b. ei J V\ . Ko i"g t L-id-.diTp
f 26" ; doo den be> • V\ . Wul/ak (jut. te
Ai UJHH
f 92 ; Viin d i ü e H. 8li p 'e
N ek k t i ; O o d n b- er P ü u<iapp 1
t>- I ellt f 246 ; Ooo d^-n ü e, P Visber
te S r. us e ie I.W) I 44.
n

•

II : (voo

de I beol.

facuite.t) :

Van

de Ueref

Keik

te

AH II HS SI rdatn

f23.20; van idem te Bolnes £16 407^;
van idem te B ussel t 30.45 ; vau idem te
Doiducht A f 82.77 ; v. n idem te Doidrecht
C f 2 5 ; vau idem te Heinenoord f 7 05 ;
van idem te Molenaa sgiaaf c a. f 11.14;
v. n idem te Put'eisboek f 10.80; vau idem
te Stiijen f 8; van idem to WiBtmaas
f 9 34; van idem te Zwqndrecbt 1 26 75;
van idein le Diachten ('/g c»ll) 1 3 82 1 / s ;
van id m te Ede (Geld.) t 17 45; «an idena
te Oostburg 18.60; van idem te Voorburg
f 12 79 ; van idem te Berlicum f 18 15 ;
van idem te Zetten f 7 .98 I / 2 ; van idem te
Naaldwijk f 3 037a; van irem te Amersfoort,
i d e m -8 f 17.32V ; van
A f 34.Ï2Vs;
8
id m te Baarn f 25.12 ; van idem
Bun
schoten A f 20.87 ; van idein B f 22 88 ;
van idem te Maartensdijk f 5-84 / s ; y U n
ideui te N.-Loosdreeht f4.35; van idem
te O.-Loasdrtcht f 5.20; van idem te
So st f 4.54; van idem te Scberpenzeel
f 8 93 ; vau idem te Veeneudaal f 10;
van idem te Renswoude fl.54'/ 2 ; van
idem te Westbroek f 10.54.

Aan Schenkingen:
Van

mej. Gez. Joustra te Sneek f 3.50.
S. J. S E E F AT,

Hilversum.

Penningmeester.

DOOll
«H v a » AMIkl L ,
Predikant te Gorinchem.

226 filadz., |»osi 8°.
Prijs / É,40, gel» f M,&0.

Stoomdruk vau ZALSMAN te K AMPEN-

